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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

JÚLIO DINIS  

GRIJÓ 

 

CONTRATO DE AUTONOMIA 

 

PREÂMBULO 

 

1- Grijó é uma freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia, com 11,46 km² de área e 10 578 
habitantes (2011). Densidade: 923 hab/km².  

O nome Grijó deriva do latim Igriji, significando pequena igreja. Este nome era relativo às 
fundações anteriores do Mosteiro de São Salvador, que remontam ao século X, depois de 
Cristo. 

Júlio Dinis (Joaquim Guilherme Gomes Coelho), patrono do agrupamento de escolas, tem 
ascendência familiar comum à família de António Ferreira dos Santos cuja família, bem como 
algumas das suas propriedades, são retratadas na história do livro "Morgadinha dos Canaviais".  

O Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis – Grijó foi constituído no ano letivo 2002/2003 e 
inclui os seguintes estabelecimentos de educação e/ou ensino: a) Jardim de Infância de 
Murraceses; b) Escola básica do 1° ciclo com Jardim de Infância de Stº António; c) Escola 
básica do 1° ciclo com Jardim de Infância de Asprela; d) Escola básica do 1° ciclo com Jardim 
de Infância de Vendas; e) Escola básica do 1° ciclo com Jardim de Infância de Loureiro; f) 
Escola básica do 1° ciclo de Corveiros; g) Escola básica do 1° ciclo de Murraceses; h) Escola 
básica do 2° e 3° ciclos Júlio Dinis - Grijó. 

Este Agrupamento de escolas recebe jovens das Freguesias de Grijó/Sermonde e Seixezelo. 

Do ponto de vista sociocultural e económico as famílias, que integram os núcleos 
populacionais no nosso agrupamento, enquadram-se na classe social média e média baixa, 
verificando-se também, alguns casos de pobreza extrema. As suas profissões incluem-se 
maioritariamente nos setores terciário e secundário, sendo residual o número de empregos no 
setor primário. Apesar de jovens, os pais parecem não ter beneficiado de uma escolaridade 
de nível médio e superior, com excepção de alguns casos que, na sua maioria, ficaram pela 
frequência do 1º e/ou 2º Ciclos do Ensino Básico, (ver quadros 3, 9 e 15). A maioria dos alunos 
vive em habitação própria; contudo, a percentagem de famílias em situação de arrendamento 
é considerável. Existe ainda uma percentagem significativa de famílias que vivem em bairros 
sociais. Existem quatro acampamentos ciganos, habitados por 40 famílias (cerca de 165 
pessoas). Estes acampamentos são compostos por estruturas degradadas sem quaisquer infra-
estruturas adequadas. 

Esta população caracteriza-se, em geral, por uma situação socioeconómica débil, sendo, na 
sua maioria, beneficiários do Rendimento Social de Inserção (cerca de 360 famílias). 

Do ponto de vista da convivência, a família nuclear, composta essencialmente por pais e 
filhos, caracteriza esta comunidade, dando lugar a núcleos familiares restritos eventualmente 
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constituídos por pais e filhos. Existe, no entanto, uma percentagem considerável de famílias 
alargadas.  

Verifica-se uma tendência crescente de fragmentação, provocada pela emergência de uma 
nova realidade social a que subjazem fenómenos de migração e imigração, decorrentes de 
novas necessidades sociais, bem como do aumento progressivo de divórcios.  

Existem 17 alunos institucionalizados, por ausência ou fragilidade de laços parentais. Estes 
alunos estão privados do apoio da família, e consequentemente, são afectados por um défice 
de estruturação emocional.  

A tipologia predominante das famílias ciganas é a nuclear. No entanto, existe superlotação 
nas barracas devido à dimensão do agregado familiar e às dimensões da estrutura 
habitacional. 

Em 2005, passou a integrar a Rede Nacional de Bibliotecas Escolares. 

Com a Autarquia (Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e Juntas de Freguesia de Grijó / 
Remonde, Sermonde e Seixezelo); Centro Social da Paróquia de S. Salvador de Grijó; 
CerciGaia; Universidade Católica do Porto; Universidade Fernando Pessoa; USP/ACES 
Espinho/Gaia; CPCJ – Comissão Proteção Crianças e Jovens; Instituição de Solidariedade Social 
Tenda do Encontro; Tuna Orfeão de Grijó; Associação Desportiva de Grijó; Associações de Pais 
e Encarregados de Educação; Centro de Ciência Viva; Águas de Douro e Paiva SulDouro; 
BIORUMO; FADEUP – Faculdade de desporto da Universidade do Porto têm vindo a ser 
promovidas, desenvolvidas e realizadas formas de cooperação de comum acordo, bem como 
criadas condições facilitadoras de trabalho, no âmbito das atribuições de ambas as partes. 

No Projeto Educativo de 2012/2015, o Agrupamento assume o compromisso de melhorar as 
aprendizagens, prevenir o abandono e a indisciplina, projetar uma imagem positiva bem como 
relacionar escola, família, comunidade, monitorizar e avaliar o processo educativo. 

 

2- A autoavaliação foi feita por um grupo constituído no âmbito do Agrupamento, tendo os 
resultados sido discutidos e aprovados pelos Órgãos de Gestão e Administração da Escola, 
nomeadamente, Conselho Geral, Diretor e Conselho Pedagógico. 

 

O processo de autoavaliação pretendeu: 

a) Auscultar a comunidade educativa, com o objetivo de conhecer e analisar o seu nível 
de satisfação, sobre a organização e funcionamento dos órgãos e serviços do 
Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis, a fim de se concretizar a avaliação interna do 
trabalho desenvolvido. Assim, optamos por abordar para cada questionário uma 
amostra representativa de docentes, de pessoal não docente de pais/encarregados de 
educação, (dois representantes de cada grupo/turma), distribuída pela educação pré-
escolar e os três ciclos do ensino básico e alunos, (dois representantes de cada turma 
de 4º ano do 1º ciclo, e de cada turma dos 2º e 3º ciclos).  
- As questões foram equacionadas segundo os sete domínios previamente delineados e 
categorizados.  
- Foram utilizados os critérios Sim; Não; Pouco; Não Tenho Opinião; Não se aplica. 
- O questionário abordou sete grupos de questões no âmbito dos seguintes domínios: 
Ensino; Escola, Serviços; Funcionamento; Gestão Escolar; Direção e Conselho Geral.  

b) Uma caracterização comparativa dos resultados escolares, servindo-nos de um 
conjunto de gráficos demonstrativos da evolução dos indicadores de sucesso no ensino 
dentro de determinado período temporal (2009 a 2012): 
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   - a nível interno (Agrupamento); 
   - em comparação com os indicadores nacionais; 
   - pelo impacto da introdução do conceito da Turma +. 
   - obtidos pela via de Avaliação Interna relativamente aos resultantes da  
     Avaliação Externa; 
  - relativos ao Agrupamento ou Unidade Orgânica e à Média Nacional. 

 

Dos resultados dessa avaliação salientamos os seguintes aspetos: 

 

Dados de Opinião  

1 - A comunidade educativa está bastante satisfeita com o desempenho do Agrupamento nos 
domínios relacionados com o processo de ensino e de aprendizagem, a gestão e o 
funcionamento pedagógico.   

2 - O “Ensino” é o domínio em que se verifica maior grau de satisfação (88%), destacando-se 
de forma bastante expressiva em relação aos restantes domínios. Todas as questões recolhem 
níveis de satisfação elevados.  
 
3 - Os EE revelam o maior nível de satisfação neste domínio, seguidos dos Docentes e dos 
Alunos. 
 
4 - O grau de satisfação nas áreas abordadas é assim distribuído: Ensino; Serviços; Gestão 
Escolar; Funcionamento; Escola; Direção; Conselho Geral. 
 

Aspetos a melhorar: 

- Imagem do Agrupamento na comunidade. 
- Processos administrativos. 
- Participação dos Pais e Encarregados de Educação na escola. Apenas 37,8% dos docentes 
destes níveis de ensino manifestaram satisfação neste domínio. 
 

Resultados Escolares 

Pontos Fortes 

1 – Verifica-se total paralelismo no comportamento evolutivo dos índices de sucesso do 
Agrupamento relativamente aos Índices Nacionais. Esta coincidência verifica-se tanto nas 
avaliações internas como nas externas. 

2 – Salvo poucas exceções, os resultados obtidos pelo Agrupamento ao longo de todo o período 
em análise mostram valores mais favoráveis do que a Média Nacional. Desta situação resulta 
que também o índice global de sucesso se mostre superior ao obtido a nível nacional. 

3 – A qualidade do sucesso no período em análise apresenta uma evolução favorável, que se 
traduz num aumento do número de alunos no quadro de valor e excelência. 

4 – Os resultados obtidos pelos alunos nas provas finais de 9º ano de LP e de Matemática, 
superam o valor esperado, considerado o contexto socioeconómico (1). 

5 – A taxa de conclusão (coortal) de ciclo (2º e 3º) apresenta progressivamente uma evolução 
positiva. Da análise comparativa das coortes verifica-se que a Taxa atingiu o seu máximo 
valor nas que beneficiaram da introdução do conceito Turma+. 
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6– Nos anos de execução do projeto Turma+ regista-se, em termos gerais os valores mais 
favoráveis de todo o período analisado. 

7 – No que refere ao nível de cumprimento das metas no âmbito do Programa Educação 2015, 
constata-se o seguinte fenómeno:  

Em 2010/2011 as Taxas de Repetência situaram-se abaixo das Taxas Previstas em todos os 
ciclos de ensino, com especial expressão no 1º ciclo.  

No que concerne aos resultados obtidos na Avaliação Externa (numa escala de 0 a 100 
percentual), constatou-se que os resultados obtidos nas Provas de Aferição de LP e de Mat. do 
4º ano  e de LP no 6º ano, superaram a Média Nacional.  

8 - No 1º ciclo não se regista qualquer Índice de Abandono Escolar, em consequência da 
implementação/execução do Projeto ”Gipsy”, desde o ano letivo de 2006/2007.  

 

Pontos fracos: 

1 – No que refere ao nível de cumprimento das metas no âmbito do Programa Educação 2015, 
constata-se o seguinte fenómeno: 

1.1 - Em 2011/2012 comparativamente com 2010/2011, registam-se retrocessos 
significativos em todos os ciclos de ensino, com especial expressão no 3º ciclo, cuja Taxa 
de Repetência se situa 9,52% acima do previsto.  

Salienta-se no entanto que os resultados do Agrupamento acompanham a tendência Nacional, 
dado que em ambos os casos as taxas de repetência sobem em todos os ciclos. 

2 – No mesmo ano, no âmbito do mesmo Programa, no que concerne aos resultados obtidos na 
Avaliação Externa (numa escala de 0 a 100 percentual) constata-se que: 

- Nos anos letivos de 2010/11 e 2011/12, os resultados das provas nacionais (numa escala de 0 
a 100 percentual) situam-se abaixo das metas previstas em todos os anos e ciclos. 

- Em 2011/2012, os resultados do Agrupamento degradam-se substancialmente, à exceção do 
9º ano em que se regista uma subida percentual nos resultados em ambas as provas.  

O Agrupamento, apresenta um comportamento idêntico ao Nacional, verificando-se uma 
descida da Taxa de qualidade de sucesso em 2011/2012 em todos os anos de escolaridade, à 
exceção do 9º ano. Nos resultados do Agrupamento no 9º ano não seguem essa tendência, 
dado que se regista uma melhoria significativa. Não será alheio a esse facto a intervenção no 
âmbito do projeto Turma+. 

3 - O fenómeno de abandono escolar no Agrupamento, prende-se com questões de natureza 
cultural. Todos os alunos envolvidos são de etnia cigana, e abandonam a escola para “casar”.  

Nos 2º e 3º ciclos, a incidência de abandono escolar apresenta oscilações. Registou-se um 
decréscimo de 2009/2010 para 2010/2011 justificado pelo impacto positivo da execução do 
Projeto “Gipsy”. No ano letivo seguinte a Taxa de Abandono aumenta, fenómeno que se 
justifica pela chegada ao Agrupamento, por transferência, de um número significativo de 
alunos, com percursos escolares caracterizados por absentismo muito elevado, insucesso 
escolar repetido, e em alguns casos no limiar do analfabetismo.�  



5 

 

4 – No período em análise, as ocorrências disciplinares aumentaram ligeiramente, em 
consonância com a opinião da comunidade educativa. 

3- Da avaliação externa (17 a 19 de janeiro de 2011), resultou um conjunto de pontos fortes, 

fracos, oportunidades e constrangimentos que se transcrevem:  

Conclusões da Avaliação por Domínio 

1. Resultados - SUFICIENTE 

Nos últimos três anos, as taxas de sucesso no ensino básico regular não evoluíram de forma 
regular, tendo-se verificado um aumento de 2008 para 2009, e uma ligeira diminuição em 
2010, em relação ao ano anterior, mas mesmo assim com valores superiores aos nacionais. 
Contudo, convém referir que os resultados globais dos dois últimos anos se ficam a dever aos 
resultados alcançados no 3.º ciclo, pois, nos 1.º e 2.º ciclos, as taxas são inferiores às 
nacionais. Nas provas de aferição, quer em Língua Portuguesa, quer em Matemática, os 
resultados não têm evoluído de forma positiva, tendo registado, no último ano, taxas de 
sucesso inferiores às nacionais, à excepção de Matemática do 4.º ano. Nos exames nacionais 
do 9.º ano, em Língua Portuguesa, as médias têm-se mantido próximas, verificando-se uma 
ligeira melhoria em 2010. Em Matemática, verificou-se um decréscimo das médias das 
classificações de exame, com valores inferiores às nacionais, à excepção de 2009, em que 
foram iguais. Salienta-se a diminuição acentuada do abandono escolar em resultado do 
trabalho desenvolvido. 

Os alunos não revelam conhecer o conteúdo dos documentos estruturantes do Agrupamento, à 
excepção do Regulamento Interno. As opiniões dos alunos não são recolhidas de forma regular 
e sistemática, sendo estas apresentadas informalmente, por intermédio dos directores de 
turma. Os alunos participam em campanhas de solidariedade e os critérios de avaliação 
contemplam aspectos relacionados com as atitudes e os valores. 

Apesar de considerar o Agrupamento seguro, a comunidade educativa, de um modo geral, 
revela alguma preocupação com os casos graves de indisciplina, em especial com os ocorridos 
nos cursos de educação e formação. No entanto, convém salientar que o Agrupamento está 
atento a esta problemática e procura encontrar estratégias de combate à indisciplina, o que 
nem sempre se tem revelado eficaz. 

A comunidade educativa manifesta satisfação com a oferta educativa disponibilizada e com a 
qualidade das aprendizagens. Não existe uma forma organizada e regular de recolha das 
expectativas dos alunos e respectivas famílias face à escola. Procura-se valorizar o 
desempenho dos alunos e a qualidade das suas aprendizagens, tendo sido constituído o 
Quadro de Excelência para premiar os alunos com melhores resultados escolares. 

2. Prestação do serviço educativo - BOM 

As planificações de longo/médio prazo são realizadas pelos professores que leccionam a 
mesma disciplina/ano de escolaridade, promovendo-se a articulação vertical e, por vezes, 
consegue-se fazer alguma articulação horizontal intra e interdepartamental. No entanto, a 
articulação horizontal é fundamentalmente concretizada no âmbito do Plano Anual de 
Actividades e dos projectos curriculares de turma. Valoriza-se o trabalho colaborativo entre 
os docentes, verificando-se a troca de experiências pedagógicas e a produção conjunta de 
materiais, nomeadamente a elaboração de fichas de avaliação diagnóstica e sumativa para os 
mesmos anos de escolaridade. 
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As planificações de curto prazo são elaboradas tendo em consideração as de médio/longo 
prazo, sendo adaptadas ao contexto de cada turma. No entanto, não é realizada uma 
monitorização efectiva das mesmas, ainda que esta seja feita indirectamente, no âmbito das 
reuniões dos departamentos curriculares. O acompanhamento da prática lectiva em contexto 
de sala de aula não é, ainda, um procedimento devidamente consolidado. Os resultados 
escolares são analisados e discutidos regularmente, ainda que nem sempre sejam produzidas 
alterações nas práticas pedagógicas em consequência desta análise. 

O apoio aos alunos com dificuldades educativas especiais é um trabalho valorizado pela 
comunidade educativa, destacando-se o empenho e profissionalismo dos intervenientes no 
processo. Também os alunos que revelam maiores dificuldades de aprendizagem são 
acompanhados, sendo elaborados planos de recuperação e de acompanhamento. 

O Agrupamento incentiva a frequência de actividades de enriquecimento curricular, 
oferecendo um leque alargado de iniciativas de natureza artística, cultural e desportiva, que 
têm grande adesão por parte dos alunos, com reflexos positivos no seu sucesso educativo. 
Verifica-se, porém, algum défice de actividades de natureza experimental. 

3. Organização e gestão escolar - BOM 

Os documentos estruturantes do Agrupamento são coerentes entre si. No entanto, as 
actividades previstas no Plano Anual de Actividades não estão sistematizadas, nem 
orçamentadas e não contemplam a sua avaliação. O planeamento do ano lectivo é divulgado à 
comunidade educativa, prevendo tempos livres comuns propiciadores da realização de 
reuniões de docentes. 

O Director faz uma gestão eficaz dos recursos humanos, com base no conhecimento das 
competências individuais, valorizando a continuidade pedagógica e promovendo o trabalho 
colaborativo. Os trabalhadores não docentes desempenham os diferentes cargos, de acordo 
com o seu perfil, mas tendo em conta as suas preferências pessoais. A integração de novos 
elementos do pessoal docente e não docente faz-se de forma personalizada e apoiada pelos 
respectivos coordenadores/encarregado, contribuindo para a melhoria do ambiente 
educativo. 

Na Escola-Sede, sente-se a falta de aquecimento nas salas de aula, a inexistência de um 
auditório e de um pavilhão gimnodesportivo. Genericamente, as instalações são seguras, 
estão bem cuidadas e, com excepção da escola básica com 1.º ciclo de Murraceses, 
encontram-se bem equipadas, embora, em dias de chuva, escasseiem os espaços cobertos de 
convívio para os alunos da Escola-Sede e para a realização da Actividade Física e Desportiva, 
nas escolas básicas com 1.º ciclo. A proximidade da Escola-Sede permite a partilha dos 
recursos desta com as diferentes unidades do Agrupamento. São obtidas receitas próprias 
razoáveis, que são prioritariamente aplicadas no apoio ao desenvolvimento das actividades 
pedagógicas. 

Os pais comparecem em número significativo às reuniões promovidas pelos directores de 
turma e professores/ educadores titulares de turma/grupo, colaboram em algumas 
actividades e participam nos órgãos onde estão representados e no melhoramento das 
condições de funcionamento das escolas que os seus filhos frequentam. No entanto, ainda se 
envolvem pouco no acompanhamento dos seus educandos, sobretudo nos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico. Foram definidos critérios organizacionais e pedagógicos que visam a 
concretização dos princípios de equidade e justiça, sendo desenvolvidas iniciativas que visam 
a inclusão socioescolar dos alunos, nomeadamente dos discentes da comunidade cigana. 
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4. Liderança - BOM 

O Projecto Educativo define estratégias de forma a superar os problemas identificados, 
embora estes não estejam devidamente hierarquizados, apesar de se terem estabelecido 
metas, algumas destas quantificáveis e avaliáveis. A oferta formativa foi alargada a cursos de 
educação e formação para jovens da região, atraindo alunos de diferentes pontos do 
concelho, perspectivando-se o seu alargamento ao ensino secundário. 

O Director delega funções, partilha responsabilidades, medeia os contactos com os diferentes 
grupos da comunidade educativa, incentiva a participação e o trabalho colaborativo, mas o 
Agrupamento ainda divulga pouco as suas iniciativas e os seus resultados no exterior. Existe 
uma boa relação de cooperação entre as estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica. O absentismo docente ainda é relativamente alto, apesar da estabilidade do 
corpo docente e da existência do regime de permutas. 

Para além da introdução progressiva das tecnologias da informação e comunicação, o 
Agrupamento aderiu e desenvolve projectos inovadores com reflexos positivos no sucesso 
educativo. 

Foram estabelecidas diversas parcerias e protocolos para a formação em contexto de trabalho 
dos alunos dos cursos profissionalizantes, verificando-se também a adesão a diferentes 
projectos com impacto na melhoria do sucesso educativo dos alunos. 

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento - SUFICIENTE 

Não existe propriamente uma cultura de auto-avaliação no Agrupamento. A equipa 
constituída para o efeito iniciou funções apenas em Maio de 2010, tendo aplicado um 
questionário a uma amostra representativa da comunidade educativa. Produziu um relatório 
onde identifica alguns dos pontos fortes e fracos, ainda que estes últimos apareçam, de certa 
forma, diluídos, sendo designados por pontos intermédios. Não foi ainda estabelecido um 
plano global e integrado de melhoria, em consequência do processo de auto-avaliação. É 
manifesta a ideia dos responsáveis pelo Agrupamento de investirem na continuação do 
processo de auto-avaliação, no sentido de encontrarem as melhores estratégias para o seu 
desenvolvimento. 

Também foram identificados alguns constrangimentos que o Agrupamento está a encarar em 
conjunto com outras instituições, no sentido de minimizar o seu impacto, ao mesmo tempo 
que a construção prevista de um novo centro escolar é vista como uma oportunidade de 
melhoria da qualidade desta organização escolar, sendo expectável que venha a ter reflexos 
positivos no sucesso educativo dos alunos 

Pontos fortes: 

• A melhoria das taxas de sucesso no 3.º ciclo do ensino básico regular, nos dois últimos 
anos lectivos. 

• A diversificação da oferta educativa, integrando componentes artísticas, culturais, 
sociais e activas, com reflexos na formação integral dos alunos. 

• A valorização do trabalho colaborativo entre os docentes na partilha de experiências 
pedagógicas e produção de material didáctico. 

• As iniciativas desenvolvidas pelo Agrupamento, em articulação com outras instituições 
regionais, para a promoção da inclusão socioescolar dos alunos. 

• A gestão eficaz dos recursos materiais e humanos do Agrupamento. 
• A diversidade das parcerias estabelecidas, facilitadoras da formação em contexto de 

trabalho e da melhoria das condições de sucesso dos alunos. 
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Pontos fracos 

• As taxas de sucesso nos 1.º e 2.º ciclos, bem como os resultados obtidos nas provas de 
aferição do 6.º ano e do 4.º ano, em Língua Portuguesa, e nos exames de Matemática 
do 9º ano, inferiores aos nacionais, em 2009/2010. 

• A existência de alguns casos graves de indisciplina, em especial nos cursos de 
educação e formação. 

• A inexistência de procedimentos regulares e sistemáticos de acompanhamento da 
prática letiva em contexto de sala de aula. 

• A falta de sistematização, orçamentação e avaliação das atividades previstas no Plano 
Anula de Atividades 

• O reduzido envolvimento dos pais no acompanhamento dos seus educandos, nos 2.º e 
3.º ciclos. 

• A falta de hierarquização dos objectivos face aos problemas identificados no Projecto 
Educativo.  

• A ausência de um processo de autoavaliação devidamente estruturado, com reflexos 
na elaboração e implementação de um plano global e integrado de melhoria. 

Oportunidades 

• A previsível construção de um novo centro escolar próximo da Escola-Sede poderá 
proporcionar melhores condições de ensino/aprendizagem na educação pré-escolar e 
no 1º ciclo do ensino básico. 

Constrangimentos 

• A inexistência de um pavilhão gimnodesportivo poderá prejudicar o pleno 
desenvolvimento das aulas de Educação Física.  

 

No âmbito do desenvolvimento do regime jurídico de autonomia da Escola, consagrada pelo 
Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro, e ao abrigo do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e 
pela Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto, e demais legislação aplicável, o Ministério da 
Educação e Ciência (MEC), através da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e o 
Agrupamento de Escolas Júlio Dinis – Grijó – Vila Nova de Gaia celebram e acordam entre si o 
presente contrato de autonomia, que se rege pela regulação suprarreferida e ainda pelas 
cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

Objetivos gerais 

Os objetivos gerais do contrato são: 

1) Melhorar os resultados escolares; 

2) Prevenir o abandono e a indisciplina; 

3) Projetar uma Imagem Positiva do Agrupamento, 

    Relacionar Escola, Família, Comunidade; 

4) Autoavaliar e Monitorizar o Processo Educativo. 
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Cláusula 2.ª 

Objectivos operacionais 

 

Os objectivos operacionais são: 

1) Reduzir em 1/3 o insucesso escolar em cada ciclo de estudos tendo em conta o índice de 

insucesso registado no ano anterior; 

2) Situar tendencialmente a taxa de abandono nos 0% e reduzir progressivamente o número de 

ocorrências disciplinares; 

3) Aumentar progressivamente o número de alunos que completam o Ensino Básico no 

Agrupamento, pela diminuição do número de transferências em cada ano, tendo como 

referência o verificado no ano anterior;  

4) Melhorar os mecanismos da avaliação de processo com reflexo na elaboração / 

implementação de planos globais integrados de melhoria. 

 

 

 

Cláusula 3ª 

Plano de ação estratégica 

 

O plano de ação estratégica deve concretizar-se utilizando os recursos disponíveis na Escola/ 
Agrupamento bem como aqueles que decorram da celebração deste Contrato de Autonomia e 
no respeito pela legislação aplicável. 
 

Tendo em vista a concretização dos objetivos previstos na Cláusula 2ª, desenvolve-se o 
seguinte plano estratégico já em vigor, agora projetado no âmbito deste contrato de 
autonomia: 
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 Sucesso 
2011/2012 

Metas 
2012/2013 

Taxa de Transições 89,9% 93,2% 

Valores de 
Referência 

 
Metas 

 
L. P 62,8% 75,2% 2008/2012 2009/2013 

1.
º 

C
EB

 

Mat 45,9% 68% 85% >85% 
L. P 58,7% 72,5% 2010/2012 2011/2013 

2.
º 

C
EB

 

Mat 51,6% 67,6% 81% >81% 
L. P 55,9% 70,6% 2009/2012 2010/2013 PR

O
V
A
S 

N
A
C

IO
N

A
IS

 
%

 P
os

it
iv

as
 

3.
º 

C
EB

 

Mat 46,7% 64,5% 

TA
XA

 C
O

O
RT

A
L 

79% >79% 
 

 

ESTRATÉGIAS 

• Manter e desenvolver a execução do projeto TurmaMais:  
• Criar, sempre que possível, equipas pedagógicas; 
• Criar critérios de avaliação compreensíveis e possíveis de usar pelo aluno e 

responsabilizantes do encarregado de educação; 
• Incrementar a avaliação formativa para promoção das aprendizagens;     
• Alargar a monitorização percentual das classificações a todos os ciclos de estudos de 

forma a transformá-las em informações úteis a pais e alunos; 
• Contratualizar metas progressivas de classificação com os alunos;  
• Reconfigurar o apoio educativo a prestar no 1º ciclo, tendo como referência a filosofia 

do projeto Turmamais, nomeadamente através da constituição de grupos de 
homogeneidade relativa, em todos os anos de escolaridade. 

• Criar ofertas formativas que correspondam às necessidades dos alunos tendo como finalidade a 
inclusão de todos na escolaridade obrigatória.  

• Incrementar/reforçar: 
• O apoio pedagógico acrescido no 1º ciclo; 
• O apoio ao estudo; 
• O esclarecimento de dúvidas visando a preparação das provas finais. 

• Criar grupos de homogeneidade relativa para preparação das provas finais. 
• Enriquecer as opções formativas do Agrupamento. 

 

 

 

EIXO 1 MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

OBJETIVOS 

• Aumentar a taxa de sucesso global, reduzindo em cada ano letivo a taxa de insucesso global em 
um 1/3 com referência ao registado no ano anterior. 

• Aumentar a taxa de sucesso nas Provas de Finais, reduzindo em cada ano letivo a taxa de 
insucesso global em um 1/3 com referência ao registado no ano anterior. 

• Aumentar o número de alunos que concluíram o ciclo de ensino no número mínimo de anos de 
escolaridade, ou seja, sem retenções. (Percentagem de alunos que concluíram o 1.º CEB em 4 
anos; o 2.º CEB em 2 anos; o 3.º CEB em 3 anos). 
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ATIVIDADES / PROJETOS 
Recursos 

DESIGNAÇÃO Calendarização 
Existentes Adicionais 

Projeto TurmaMais 
Ao longo do presente 

ano letivo 

Docente do Grupo 
910 

Docentes das várias 
disciplinas 

Equipa de coordenação 
nacional 

Oferta de Escola –  
Música / Educação 

Tecnológica 

Ao longo do presente 
ano letivo 

Docentes das 
disciplinas  

Visitas de Estudo Ao longo do presente 
ano letivo 

Docentes das 
disciplinas 

 

Desafio Matemático 
Ao longo do presente 

ano letivo 
 

Docentes das áreas 
disciplinares de 

Matemática/ códigos 
230 

 

Biblioteca – BE/CRE 
Ao longo do presente 

ano letivo 

Professora 
bibliotecária 

Professores de várias 
áreas disciplinares 

Assistente 
operacional 

 

Educação Especial Ao longo do presente 
ano letivo 

Quatro docentes do 
Grupo 910 

 

Técnicos do CRI;  
um terapeuta da fala; 

um terapeuta 
ocupacional; 
um psicólogo. 

Apoio Educativo 1º CEB Ao longo do presente 
ano letivo 

Quatro docentes do 
1º CEB  

Apoio ao Estudo 2º e 3º 
CEB 

Ao longo do presente 
ano letivo 

Docentes das 
disciplinas implicadas 

 

 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
 

• Resultados obtidos na avaliação interna. 
• Resultados obtidos na Avaliação Externa (provas finais).  
• Taxa coortal (alunos que concluíram o ciclo de ensino no número mínimo de anos de 

escolaridade): 
• Dos 100% matriculados no 1º ano quantos terminaram o 1º ciclo em 4 anos?  
• Dos 100% matriculados no 5º ano quantos terminaram o 2º ciclo em 2 anos? 
• Dos 100% matriculados no 7º ano quantos terminaram o 3º ciclo em três anos? 

• Número de alunos em Quadro de Valor e Excelência. 
• Projetos em desenvolvimento no Agrupamento. 
• Alternativas curriculares criadas. 
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EIXO 2 PREVENÇÃO DO ABANDONO E INDISCIPLINA 

OBJETIVOS 

• Diminuir a indisciplina (Incidentes críticos registados como infrações passíveis de medida 
corretiva ou de medida disciplinar sancionatória) 

• Reduzir o abandono escolar precoce; 

 

 

Nº de casos com 
infrações passíveis de 

medida corretiva 

Nº de casos com 
infrações passíveis de 

medida disciplinar 
sancionatória 

% de alunos com abandono 
escolar 

2011/12 Metas 
2012/2013 2011/12 Metas 

2012/2013 2011/12 Metas 
2012/2013 

Agrupamento / 
Escola 

9 <9 21 <21 3,5% <3,5% 

1º 0 0 0 0 0% 0% 
2º 2 <2 7 <7 2% <2% 

Ciclo de 
Estudos 

3º 7 <7 14 <14 1,5% <1,5% 
 

 

ESTRATÉGIAS 

• Reformular/aperfeiçoar os critérios atitudinais, unificando-os em todos os ciclos de estudos. 
• Informar claramente os pais e os alunos do peso das atitudes e comportamento do aluno para 

alcançar uma maior classificação percentual (uso eficaz dos critérios de avaliação atitudinais no 
aumento da responsabilização dos alunos pelo trabalho). 

• Fomentar uma aprendizagem cooperativa através da tutoria de professores e tutoria de pares.  
• Reforçar a coadjuvância/codocência em turmas mais problemáticas. 

 Melhorar a eficácia e a rapidez na aplicação das sanções/penas. 
• Reforçar a vigilância dos espaços escolares. 
• Alargar e adequar a oferta formativa ao perfil dos alunos.  
• Criar uma “Equipa Disciplinar” para acompanhamento dos processos disciplinares. 
• Elaborar/reforçar e unificar normas de atuação e de procedimentos. 
• Reforçar a autoridade dos assistentes operacionais. 
• Promover formação para os agentes educativos. 
• Manter nos 2º e 3º ciclos a execução do Projeto “Gipsy; um Caminho para a Inclusão”, 

direcionado para a intervenção escolar, social e comunitária das famílias de etnia cigana. 
• Proporcionar aos alunos melhores condições para que possam identificar os seus interesses 

vocacionais ajudando-os a construir os seus projetos de vida (orientação vocacional). 
• Alargar parcerias com entidades locais para intervenção em contextos familiares de alunos com 

maiores indicadores de risco educacional/social. 
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ATIVIDADES / PROJETOS 
Recursos DESIGNAÇÃO Calendarização 

Existentes Adicionais 
Educação para a 

Cidadania 
Ao longo do ano 

letivo Diretores de Turma  

Programa Educação para 
a Saúde e Educação 

Sexual (PESES) 

Ao longo do ano 
letivo 

Docentes das 
disciplinas e de EC. 
Equipa do Desporto 

Escolar. 
Biblioteca Escolar/ 

BECRE. 
Associação de Pais e 

Enc. de Educação 

- USP/ACES 
Espinho/Gaia. 

- Município de Gaia/Junta 
de Freguesia de Grijó/ 

Sermonde. 
- Universidade Fernando 

Pessoa 
- Híper JUMBO. 

- 1 Técnico Especializado 
a contratar (recurso 

adicional a atribuir pelo 
MEC)  

Desporto Escolar Ao longo do ano 
letivo 

Subdepartamento de 
Educação Física 

 

Projeto Gipsy 
Ao longo do ano 

letivo 
 

Docente Grupo 910 
Conselhos de Turmas 
Docentes de apoio 
pedagógico fora do 
contexto de sala de 

aula. 

- Unidade de Saúde de 
Arcozelo/ Boa Nova 
- Centro Social S. 
Salvador de Grijó; 

- Município de Gaia; 
- 1 Técnico Especializado 

a contratar (recurso 
adicional a atribuir pelo 

MEC)  

Clube de Fotografia Ao longo do ano 
letivo 

Docente do Grupo 
400 

 

Férias Desportivas Ao longo do ano 
letivo 

Subdepartamento de 
Educação Física 

 

Cantina e Bufete 
Ao longo do ano 

letivo 

Docentes de Ciências 
Naturais 

Docentes em geral 
GERTRAL 

 

Apoio Psicossocial Ao longo do ano 
letivo 

Técnico Superior de 
Educação Social 

Técnico Superior de 
Psicologia (em 
resultado da 

articulação pontual 
com os Serviços de 

Inserção Social) 

1 Técnico especializado a 
contratar (recurso 

adicional a atribuir pelo 
MEC)  

Rádio Escolar 
Ao longo do ano 

letivo 

Docentes 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

 

Canal Interno de 
Televisão 

Ao longo do ano 
letivo 

Docentes 
Assistente 

Operacional 
Alunos 

 

Museu da Escola Ao longo do ano 
letivo 

Docentes 
Alunos 

 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
- Nº de incidentes críticos registados. 
- Nº de alunos com infrações passíveis de medida corretiva. 
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- Nº de alunos com infrações passíveis de medida disciplinar sancionatória. 
- Taxa de abandono registada. 

 

EIXO 3 
IMAGEM DO AGRUPAMENTO 

RELAÇÃO ESCOLA, FAMÍLIAS, COMUNIDADE 

OBJETIVOS 

• Melhorar a imagem do agrupamento na comunidade. 
• Aumentar o nº de alunos que completam o ensino básico nas escolas do Agrupamento. 
• Aumentar progressivamente o nível de comparência de pais e Encarregados de Educação quando 

convocados. 
 

 

Presenças de pais e/ou 
Enc. de Educação na 

escola quando 
convocados 

% alunos transferidos 
para outro 

Agrupamento 
(excetuando mudança 

de residência) 
 

Imagem positiva do 
agrupamento 

  

2011/12 Metas 
2012/13 

2011/12 Metas 
2012/13 

2011/12 
(inquérito) 

2015/16 
(inquérito) 

1º 74,5% 83% 9,8% <9% 
2º 73%  82% 4% <4% 

Ciclo de 
Estudos 

3º 68%  79% 5% <5% 

 
43% 

 
>70% 

 

 

ESTRATÉGIAS 

• Criar novos mecanismos funcionais de informação e comunicação escola - família - comunidade, 
potenciando o uso das tecnologias de informação e comunicação, nomeadamente o jornal online. 

•  Valorizar, na avaliação, para além dos produtos da aprendizagem (80%), os processos 
subjacentes e o esforço do aluno (critérios atitudinais: 20%). 

• Elaborar e executar um Plano Anual de Atividades devidamente sistematizado e orçamentado. 
• Fomentar atividades de carácter cultural, social, artístico e recreativo, promovendo o 

envolvimento ativo de toda a comunidade educativa para promoção da interação 
intergeracional.  

• Estabelecer parcerias com instituições ligadas ao diálogo intercultural. 
• Abrir o espaço escolar à realização de iniciativas da comunidade educativa. 
• Promover seminários, exposições e outros eventos. 
• Organizar reuniões de informação e de debate com vista à promoção da aceitação das diferenças 

e a integração plena de todos os alunos. 
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ATIVIDADES / PROJETOS 
Recursos DESIGNAÇÃO Calendarização 

Existentes Adicionais 

Projeto Mosteiro de 
Grijó 

Ao longo do ano 
letivo 

Docente do Grupo 400 
Docente do Grupo 330 
Docente do Grupo 400 
Docente do Grupo 290 

Alunos 

 

Clube de Teatro Ao longo do ano 
letivo 

Docentes do Grupo 300 
Docente do Grupo 330 

Alunos 
 

Clube de Música Ao longo do ano 
letivo 

Docente do Grupo 250  

Eco Escolas 
Ao longo do ano 

letivo 
 

Docente do Grupo 530 
Docente do Grupo 600 
Docente do Grupo 240 

 

Projeto Pais com a 
Ciência 

Ao longo do ano 
letivo 

Associação de Pais e 
Encarregados de 

Educação da Escola Sede 
Docente do Grupo 530 
Docente do Grupo 510 
Docente do Grupo 510 

Alunos 

Centro de Ciência Viva 
Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia 
Águas de Douro e 
Paiva Sul Douro 

Universidade Católica 
BIORUMO 

Reuniões de Pais e 
Encarregados de 

Educação 

Ao longo do ano 
letivo 

Professor Titular de 
Turma 
Diretor 

Diretores de Turma 

1Técnico 
Especializado a 

contratar (recurso 
adicional a atribuir 

pelo MEC)  

Eventos Culturais e 
Recreativos 

Ao longo do ano 
letivo 

Docentes 
Alunos 

Assistentes Operacionais 
Assistentes Técnicos 

 
 

Página da Escola Ao longo do ano 
letivo 

Direção 
Docentes 

 

O Tagarela – Jornal 
Escolar 

Ao longo do ano 
letivo 

Direção 
Docente do Grupo 240 
Docente do Grupo 530 

Docentes 
Alunos 

 

 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 
• Divulgação dos resultados escolares. 
• Divulgação dos Projetos do Agrupamento. 
• Divulgação dos eventos / atividades (PAA) e Nível de participação dos destinatários. 
• Nº de alunos que saem por transferência. 
• Nível de participação dos pais nas reuniões para as quais são convocados. 
• Eventos realizados. 
• Plano Anual de Atividades. 
• Nível de satisfação relativo à Imagem do Agrupamento junto da Comunidade (2015/2016) 
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EIXO 4 MONITORIZAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

OBJETIVOS 

• Desenvolver em permanência a avaliação interna e externa como instrumento de diagnóstico, 
de reflexão crítica partilhada, regulador e promotor da qualidade. 

 

 

Procedimentos Metas 2014-2016 

 A
ut

o 
av

al
ia

çã
o 

  

- “Ausência de procedimentos de 
autoavaliação devidamente estruturados” 
(relatório de avaliação externa, IGE em 2011). 
- Em 2012 o processo avaliativo foi melhorado 
necessitando contudo de maior 
sistematização. 

- Melhorar os mecanismos da avaliação de 
processo. 
Essa avaliação deverá refletir-se na 
elaboração/implementação de planos 
globais integrados de melhoria. 

 

ESTRATÉGIAS 

• Criar mais espaços de análise e reflexão de conceitos, dados e práticas.  
• Desenvolver metodologias de investigação/ação para, através de conhecimento fundamentado 

orientar as práticas educativas, com o objetivo de melhorar o ensino e os ambientes de 
aprendizagem na sala de aula. 

• Desenvolver e utilizar instrumentos com a finalidade de dar resposta aos problemas e 
interrogações que se levantam nos mais diversos âmbitos de trabalho. 
 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

• Relatório de autoavaliação. 
• Plano de Melhoria. 

 

 

Cláusula 4ª  

Competências Reconhecidas à Escola 

Com o presente contrato, o Ministério da Educação e Ciência reconhece ao Agrupamento as 
seguintes competências para o desenvolvimento da sua autonomia: 

1. Gestão Pedagógica /Curricular: 

� Criar a oferta formativa e educacional, num contexto de orientação estratégica inter e 
intra municipal, em colaboração com a Direcção de Serviços da Região Norte (DSRN) 
DGEstE, sem prejuízo da rede escolar relativa à oferta educativa/formativa que venha a 
ser definida com os serviços competentes do MEC; 

� Organizar a Gestão Curricular, definir os critérios de elaboração de turmas/horários, 
regular as junções de alunos/disciplinas, apenas entre os mesmos anos de escolaridade de 
forma a melhorar a qualidade do ensino e dos horários letivos, no respeito pela legislação 
em vigor; 

� Definir claramente os objetivos a atingir, e a monitorização e avaliação anual dos 
resultados obtidos; 
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� Gerir o crédito horário global incluindo a componente letiva, não letiva, o exercício de 
cargos de administração, gestão e orientação educativa e o desenvolvimento de projetos 
de ação e inovação; 

� Selecionar e contratar o pessoal docente e não docente, necessário para suprir as 
necessidades supervenientes, nos termos da legislação aplicável; 

� Permitir que os Departamentos se organizem de modo a que, em caso de necessidade, 
possam ser adaptados e desenvolvidos modelos pedagógicos alternativos e inovadores, 
com as respetivas consequências na organização do tempo, do espaço e dos métodos de 
ensino; 

� Criar áreas que integrem serviços técnicos e técnico-pedagógicos e suas formas de 
organização; 

� Organizar a Formação para os docentes e os não docentes, de acordo com os interesses e 
necessidades da Escola e dos seus membros e em articulação com o CFAE.  

 

2. Gestão Pedagógica /Administrativa e Financeira: 

� Celebrar protocolos com entidades Públicas e Privadas, com os objetivos de: 
o assegurar a orientação e o acompanhamento educativo de todos os alunos da 

Escola; 
o elaborar estudos de caracterização e análise da região de abrangência da 

Escola, que contribuam para a clarificação e aprofundamento das questões 
relacionadas com o sucesso/insucesso escolar e para a decisão fundamentada 
das medidas e acções estratégicas a adoptar; 

• Decidir sobre o número de assessorias técnicas da Direção Executiva, até ao máximo 
de duas, a definir em R.I, de acordo com a legislação em vigor; 

• Organizar e gerir modalidades de apoio económico e social, no respeito pelo quadro 
legal em vigor; 

• Solicitar ao Gabinete de Gestão Financeira, para efeitos de obtenção da autorização 
do Ministério das Finanças, a aquisição de bens, equipamentos e serviços, com 
pagamento faseados, tendo como limite temporário do pagamento a duração do 
mandato do órgão de gestão; 

• Utilizar o remanescente do orçamento de Estado decorrente de uma melhor gestão de 
recursos financeiros, sem prejuízo do cumprimento do disposto em lei;  

• Proceder à aquisição do material escolar necessário, no âmbito da execução 
orçamental do Agrupamento e/ou recorrendo à eventual e voluntária comparticipação 
de outros parceiros, no respeito pelas regras de contabilidade pública e do orçamento 
de estado; 

• Gerir as suas instalações e equipamentos numa lógica de serviço à comunidade e de 
preservação do património do Estado, nomeadamente ceder o seu espaço para 
realização de atividades culturais, desportivas, cívicas ou de convívio social, 
angariando a respetiva receita, quando houver; 

• Estabelecer protocolos com entidades externas para a prestação de serviços à 
comunidade, a título oneroso ou gratuito, nomeadamente na área de formação 
contínua, no desenvolvimento de estudos e projetos de interesse comum e na 
promoção da cultura e do conhecimento. 
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Cláusula 5ª 

Compromissos da Escola 

Com vista ao cumprimento dos objetivos gerais e operacionais constantes do presente 
contrato, a escola compromete-se e fica obrigada a: 

1. Gestão Pedagógica/Administrativa 

� Manter as condições para que os Departamentos e Subdepartamentos tenham um 
tempo coincidente no horário, para poderem coordenar estratégias comuns de 
atuação nas suas funções de preparação das reuniões; 

� Manter a concessão de horas comuns aos membros dos departamentos, de forma a 
permitir o debate e a discussão dos problemas ligados à prática pedagógica, bem 
como de estratégias e experiências educacionais, e também a coordenação das 
substituições e a partilha de informações num âmbito mais institucional; 

� Promover encontros regulares entre os professores das diferentes áreas disciplinares, 
com vista à partilha de experiências, práticas educativas e preparação de materiais; 

� Reforçar as funções de coordenação e gestão intermédia, designadamente, de 
Direcção de Turma, tendo em vista: 

o o incremento da interacção entre a Escola e os Pais/Encarregados de 
Educação; 

o  a dinamização dos conselhos de turma; 
o responsabilizar os Pais/Encarregados de Educação pelo processo de formação 

e educação dos seus filhos/educandos, através da sua participação nos vários 
órgãos, nomeadamente nos conselhos de turma. 

� Criar um Gabinete de Apoio aos Pais/Encarregados de Educação constituído por 
docentes com experiência /perfil adequados e outros técnicos, que possam analisar e 
acompanhar os casos especiais identificados; 

� Garantir, sempre que possível, na atribuição dos horários dos professores, a sequência 
pedagógica da escola, a fim de facilitar o acompanhamento dos alunos e, assim, 
tornar-se num elemento de promoção do sucesso escolar; 

� Apostar no sucesso educativo, através do reforço dos projectos existentes na Escola e 
outros que venham a ser criados, e na organização de modelos alternativos de 
agrupamento de alunos, como por exemplo a Turma Mais; 

� Ceder e arrendar instalações da Escola, para o desenvolvimento de atividades nas 
áreas da Cultura e do Desporto, desde que as mesmas não provoquem 
constrangimentos à Escola, no respeito pelo quadro legal em vigor. 

 
2. Formação: 

� Promover e dinamizar a formação dos membros do AEJD nas áreas científico-
didáticas/departamentais, no quadro das suas competências estratégico-pedagógicas; 

� Promover a realização de sessões de trabalho/acções sobre estratégias que motivem 
os alunos para o seu processo de ensino-aprendizagem, com o objectivo de adaptar as 
práticas educativas aos interesses e expectativas dos alunos; 

� Promover a formação do pessoal não docente, nomeadamente nas áreas específicas 
das suas funções e nas relações interpessoais; 

 

3. Avaliação: 

� Realizar, anualmente, a auto-avaliação com divulgação na página eletrónica da 
escola, dos resultados obtidos e das metas alcançadas. 
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Cláusula 6ª 

Compromissos do Ministério da Educação e Ciência 

Pelo presente contrato, o Ministério da Educação e Ciência compromete-se e obriga-se a:  

1. Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e concretização do 
presente contrato, nos limites do orçamento atribuído à escola; 

2. Autorizar a transferência dos ganhos de eficiência decorrentes de uma melhor gestão de 
recursos financeiros;  

3. Autorizar a contratação de um técnico especializado (horário completo), para reforçar a 
promoção do sucesso educativo para implementação das ações/estratégias previstas no plano 
de ação;  

4. Autorizar a conversão de crédito horário em equivalente financeiro para investimento. 

 

Cláusula 7ª 

Compromissos dos parceiros 

O Agrupamento compromete-se a celebrar com os diversos parceiros da comunidade, os 
acordos, protocolos ou outros compromissos necessários ao desenvolvimento e à 
concretização do plano e projeto de autonomia constante do presente contrato, em condições 
e termos a definir com os mesmos.  

 

Cláusula 8ª 

Duração do Contrato 

1. O presente contrato de autonomia vigorará até ao termo do ano lectivo de 2015/2016. 

2. O presente contrato pode ser revisto e alterado a todo o tempo, por iniciativa de uma das 
partes, respeitado o requisito previsto na alínea a)da Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto. 

 

Cláusula 9ª 

Acompanhamento e Monitorização 

A escola constitui uma estrutura permanente de acompanhamento e monitorização 
constituída pelo diretor da escola e por, pelo menos, mais dois docentes de carreira 
designados para o efeito, com as seguintes competências: 

a) Monitorizar o cumprimento e a aplicação do presente contrato e acompanhar o 
desenvolvimento do processo; 

b) Monitorizar o processo de autoavaliação da escola; 

c) Produzir e divulgar o relatório anual de progresso; 
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d) Constituir meio de interlocução com os serviços competentes do Ministério da Educação e 
Ciência. 

Cláusula 10.ª 

Casos omissos 

Todas as matérias não reguladas no presente contrato serão regidas pela lei geral aplicável. 

 

Assinaturas 

O Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 

__________________________________________ 

José Alberto Moreira Duarte 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis 

 

_____________________________ 

Eduardo José Alves Carreira da Fonseca 

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis 

 

 

______________________________________ 

Maria Isabel Costa Rafael Moutinho Cardoso 

Parceiros 

_______________________________ 

Homólogo 

O Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar 

 

 

____________________________________________________ 

João Casanova de Almeida 


