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Projeto Educativo do Agrupamento

Editorial do Agrupamento

O Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, constituído em Agosto de 2010, é formado
por seis estabelecimentos de ensino:
−

Escola Básica e Secundária Padre António Martins de Oliveira (sede);

−

Escola Básica do 2º e 3º ciclos Jacinto Correia;

−

Escola Básica do 1º ciclo do Ensino Básico com Jardim de Infância de Lagoa;

−

Escola Básica do 1º ciclo do Ensino Básico com Jardim de Infância de Porches;

−

Escola Básica do 1º ciclo do Ensino Básico de Carvoeiro;

−

Jardim de Infância de Carvoeiro.

Dadas as tendência demográficas atuais, o agrupamento tem vindo a registar um ligeiro decréscimo do seu
efetivo de alunos, perspetivando-se um valor a rondar os 1700 alunos entre todos os ciclos de ensino.
Do ponto de vista da sua conservação, o conjunto dos edifícios que o constituem, apresentam um estado
de conservação aceitável. Para tal muito tem contribuído, uma magnífica parceria com a edilidade, que nos
tem vindo a auxiliar, muito para além do âmbito das suas competências, bem como uma constante
preocupação por parte da minha equipa, em estar atenta aos problemas físicos que naturalmente vão
surgindo. Mais, a dedicação do pessoal operacional tem igualmente contribuído para a manutenção e
embelezamento deste agrupamento. Ainda a este propósito jugo ser de enaltecer o papel dos formandos
dos cursos profissionais e vocacionais da área de conservação de espaços verdes cujo contributo tem sido
altamente significativo para o embelezamento e conservação dos espaços exteriores.
O agrupamento corresponde às necessidades do Concelho, dispondo de uma oferta formativa abrangente,
que se adequa aos reais anseios de alunos e encarregados de educação: desde o Pré-Escolar e 1º Ciclo,
onde encontramos uma oferta rica e diversificada ao nível das Áreas de Enriquecimento Curricular;
passando pelo 2º e 3ºs ciclos, onde existe liberdade de escolha nas disciplinas de oferta de agrupamento a
que se adiciona uma oferta de 3 línguas estrangeiras; no Ensino Secundário Regular em que, de uma
maneira mais ou menos consistente, têm coexistido as 4 vertentes dos Cursos Científico-Humanísticos; no
Ensino Profissional a excelência da oferta atinge territórios tão díspares como o desporto, a informática, o
turismo, o marketing ou a manutenção de espaços verdes, percorrendo caminhos ora diversos ora
complementares, mas que capitalizam no enriquecimento formativo e cultural dos filhos deste Concelho.
O órgão de gestão, demais corpos dirigentes e parceiros mais próximos, têm-se empenhado na melhoria
dos resultados obtidos, através de prossecução de um Projeto Educativo coerente e ambicioso, com metas
definidas e exequíveis. A ele se associa uma política consistente de recuperação de imagem, através da
melhoria daqueles, mas também abraçando outras vertentes, que passam pela promoção de projetos
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internacionais, de intercâmbio ou de promoção de estágios, proporcionando a alunos e a professores novas
experiências, abrindo horizontes, facultando a criando laços.
O desporto escolar é outra das áreas que muito têm contribuído para o desenvolvimento integral da nossa
população escolar, concorrendo para o crescimento da pessoa humana social e sociável, simultaneamente
transportando o acrónimo ESPAMOL a outras paragens, seja no país ou internacionalmente. Este tem sido
igualmente um veículo que transporta a nossa gente a outras paragens, participando com orgulho nas mais
diversas competições, ganhando-as ou colhendo posições de destaque.
A educação de jovens é uma tarefa complexa que é, ou tem sido, objeto de diferentes abordagens,
sobretudo em anos mais recentes em que distintos setores se digladiam, advogando propriedade e
responsabilidades diversas, muitas vezes fruto de interesses e de conveniências de circunstância. O último
século e os anos mais recentes, levaram a alterações socioculturais profundas, particularmente no que
concerne à constituição da unidade básica da sociedade – a família – que se despadronizou
profundamente, assistindo-se hoje ao chegada de novos modelos familiares impensáveis há algum tempo,
sobretudo em sociedades de matriz profundamente católica como a nossa. A saber, são hoje comuns
famílias monoparentais paternais ou maternais, famílias homoparentais, famílias tuteladas por avós com os
pais ausentes por razões de cariz económico ou por simples desestruturação, ausência de família, famílias
plurigeracionais, o regresso dos clãs (coabitação), etc. Existem razões que subjazem o fenómeno que
ficarão para uma posterior abordagem, um facto é indesmentível e marcante em Portugal – a taxa de
atividade feminina é muito elevada - estudos comparativos com os parceiros europeus, fazem-nos concluir
que somos o país europeu em que a Taxa de Atividade feminina é mais elevada. Se aliarmos a este fator a
tradicional falta de apoios à família em Portugal e que se terá agravado em anos recentes, podemos
encontrar aí razões que fundamentam a ausência de valores que também explicam a indisciplina que
grassa um pouco por todos os estabelecimentos escolares em Portugal. A mãe não está em casa e chega
tarde, o pai se está é mau sinal, pode querer dizer que está desempregado, deprimido e sem paciência.
Quem está então em casa? Muitas vezes os avós, já idosos e desautorizados, que não exercem,
obviamente, o poder parental da mesma maneira, por muito que se esforcem!
Há então um vazio que tem de ser preenchido. Duvido que a escola o possa fazer. Será que o paradigma
do ensino terá, também de mudar? A escola escolariza, educa muito pontualmente! A tarefa fundamental
de educar, os valores, os padrões sociais, são (eram?) uma obrigação familiar, se ela se encontra
despadronizada, quem a obriga? Quem a responsabiliza? Como?
O sistema de ensino, não sendo apanhado completamente de surpresa nesta situação, não foi,
obviamente, preparado para lhe fazer face. A resposta que tem sido invariavelmente dada, por parte da
tutela, tem sido prolongar exageradamente o horário escolar. Manter os jovens dentro da escola tem sido a
solução. As consequências deste modus operandi é naturalmente nefasta para os interessados – alunos e
famílias e sociedade em geral - dadas a falta de condições físicas de grande parte do património edificado.
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Os níveis de conforto são, na generalidade, sofríveis e contribuem definitivamente para o aumento de
desconforto e do stress nos alunos, contribuindo para a indisciplina, fazendo diminuir os níveis de eficiência
do processo ensino-aprendizagem.
Mas tal não se resume apenas a uma questão de conforto! Mesmo que as escolas em Portugal tivessem as
melhores condições do mundo, o problema manter-se-ia! Não é razoável a insistência em horários
escolares de 35 horas, como chega a acontecer no ensino profissional. Não é razoável que o aluno do 1º
ciclo fique na escola de manhã à noite, muito embora isso se traduza em algum conforto para as famílias.
Este sistema vai contribuir para a ocorrência de infâncias/adolescências profundamente desequilibradas,
senão infelizes. Não será também a indisciplina, uma consequência de um sistema que encerra
sistematicamente crianças num espaço a que chamamos escola e que não tem, na maioria dos casos,
condições para o fazer?!
Por muito que agrade às famílias a permanência (exagerada!) dos alunos nas escolas, ela é
particularmente perniciosa, para elas e para o sistema. Por muito boas condições físicas e estruturais de
que se disponham, as crianças, os jovens, têm de brincar, têm um mundo para descobrir, e que não está
confinado ao intramuros escolar, que se completa em casa com a família, na rua com os amigos, nos
clubes desportivos, na eventual aprendizagem do culto religioso, nos recados às compras, nos múltiplos
desafios que a descoberta do mundo lhes impõe. A educação é um processo complexo, que não pode ser
pertença exclusiva de um dos vários pilares que a sustentam, sob pena de todo o edifício se desmoronar,
com efeitos para a sociedade que ainda estão longe de ser contabilizados.
Pelo nosso lado, estou absolutamente convicto que cumpriremos a nossa parte!

O Diretor
Eduardo de Brito Luís
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2. Introdução
Eles não sabem nem sonham
Que o sonho comanda a vida
E que sempre que o homem sonha
O mundo pula e avança
Como bola colorida
Entre as mãos duma criança
Excerto de "A Pedra Filosofal" de António Gedeão

Nestes anos de manifesta degradação das condições económicas e sociais, é por demais evidente que é
decisivo que a Escola, enquanto instituição, assuma um papel fundamental na condução das crianças e
jovens num rumo que se pretende enriquecedor e capacitador.
No setor publico, este é - estamos convencidos - o maior desafio que está na ordem do dia: encontrar
soluções para os problemas do presente que assegurem novos ciclos de gestão envolvendo a comunidade
educativa em torno de processos que conduzam ao sucesso das aprendizagens.
Para fazer face a esta realidade, os agrupamentos de escolas têm de desencadear um conjunto de
procedimentos com vista a conceptualizarem a melhor forma de alinharem os seus serviços de acordo com
aquilo que se espera delas. Neste contexto, os sistemas de medição de desempenho são essenciais para
nortear as ações das organizações, onde os indicadores devem traduzir as mudanças e adaptações
exigidas pelo ambiente (interno/externo).
A construção do Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL procura, em primeira análise, reforçar a
identidade do nosso agrupamento enquanto importante polo educativo do concelho de Lagoa e estruturar,
de modo concertado, as grandes linhas orientadoras da autonomia da nossa gestão educativa.
Na construção deste documento procurámos envolver, numa lógica de cooperação coletiva, diferentes
agentes internos e externos ao agrupamento no sentido de “colher” contributos que possam ser
enquadrados num plano conceptual estratégico a três anos, operacionalizado anualmente através da
concretização do Plano Anual de Atividades e do Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo.
Neste sentido, é nossa intenção adoptar mecanismos de gestão flexíveis e inovadores, cujos resultados
sejam orientados sobretudo para a concretização de metas relevadoras de um agrupamento de escolas
bem orientado e regulado por um sistema de gestão por objetivos, assente no modelo Balanced Scorecard
(BSC). Esta metodologia permitirá:

•

a definição e acompanhamento dos objetivos

•

a avaliação do desempenho organizacional

•

a clarificação e comunicação da estratégia do agrupamento
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A adoção da metodologia Balanced Scorecard enquanto sistema de gestão estratégica permite, não
apenas a definição e acompanhamento dos objetivos e a avaliação do desempenho organizacional, mas
também a clarificação e comunicação da estratégia, missão e visão da organização. Para o efeito, são
desenhados anualmente o Mapa da Estratégia e os respetivos Scorecards.
A aplicação do BSC permite controlar os níveis de desempenho e prescrever com maior exatidão as ações
corretivas da performance garantindo, deste modo,

uma eficaz pilotagem estratégica nas reuniões

trimestrais da equipa de avaliação interna.
Este princípio de gestão está muito ligado às noções de performance organizacional que se traduzem no
princípio de que se só consegue gerir aquilo que se consegue medir, estimulando assim, a implementação
dos ciclos de melhoria contínua ou ciclos PDCA (Plan, Do, Check e Act).
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3. Metodologia
Para a realização deste Projeto Educativo foi elaborado um esquema conceptual de modo a facilitar a
visualização do encadeamento das várias etapas deste processo e os respetivos procedimentos a adotar
(vd fig1 ).

Diagnóstico Estratégico 

Posicionamento Estratégico

lises SWOT e Stakeholders
Ambiente geral
Funcionamento da organização
Análises SWOT e Stakeholders

Avaliar e Aprender



Visão, Missão e
Valores
Eixos Estratégicos



Projeto
Educativo

Perspetivas do BSC
Objetivos Estratégicos
Mapa da estratégia

Aferição da performance,
ponderações; criação de excel
para monitorizar os resultados

Delinear as Operações



Planear a Estratégia



Scorecard estratégico
Indicadores, Iniciativas e metas

Fig. 1: (Fonte: Elaborado pela equipa de elaboração do PEA)

O quadro seguinte explica detalhadamente o exposto nesta figura e descreve quais os objetivos e
metodologias seguidas no decurso de cada etapa deste processo.
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PROJETO EDUCATIVO - ESPAMOL
Etapa

1

Diagnóstico
Estratégico

2

Posicionamento
Estratégico

3

Planear a
Estratégia

4

5

Objetivos

Instrumentos

Intervenientes

Metodologia

Elaborar uma análise da
realidade existente da
estrutura de
funcionamento do
Agrupamento.

• Ambiente geral
• Funcionamento da
Organização
• Análise SWOT
• Análise dos
Stakeholders
• Análise do grau de
consecução do PEA
anterior

Conselho Geral
Conselho Pedagógico
Diretor
Equipa do PEA
Pessoal docente e
Não docente

Dinâmicas de Grupo
Reuniões de trabalho
Pesquisa documental
Questionários on-line

• Redefinição da
missão, valores,
visão e eixos
estratégicos

Diretor
Equipa do PEA

Reuniões de trabalho
Pesquisa documental

Enquadrar e redefinir as
linhas mestras de
orientação da
organização.
Traduzir as perspetivas
do BSC, definindo
objetivos estratégicos
para cada uma delas e
posicionando-as no mapa
da estratégia

Planear as
Operações

Construção do scorecard
estratégico plurianual

Avaliar e
Aprender

Criar mecanismos de
monitorização dos
resultados e agir para
corrigir obstáculos e
potenciar os progressos

• Enquadramento das
perspectivas do
BSC
• Objetivos
• Mapa da Estratégia
• Scorecard
Estratégico
• Indicadores,
• Iniciativas
• Metas
• Critérios de aferição
da performance
• Ponderações
• Excel como
instrumento de
acompanhamento
da estratégia

Diretor
Equipa do PEA
Grupos Disciplinares

Diretor
Equipa do PEA

Reuniões de trabalho
Pesquisa documental

Diretor
Equipa do PEA

Reuniões de trabalho
Pesquisa documental

Quadro 1 (Fonte: Elaborado pela equipa de elaboração do PEA)
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3.1. Fases de aprovação do Projeto Educativo do Agrupamento
1
2
3
4
5
6

• Elaboração do draft com a informação estruturada e apta a ser escrutinada pela comunidade educativa
• Apresentação do draft aos coordenadores de Departamento e de Sub-departamento
• Apresentação do documento ao Conselho Pedagógico e ajuste do documento em função das propostas apresentadas
• Discussão do documento nos departamentos e subdepartamentos e recolha de sugestões a ajuste do documento em
função das propostas apresentadas
• Submissão do documento à aprovação do Conselho Geral
• Apresentação pública

Quadro 2: (Fonte: Elaborado pela equipa de elaboração do PEA)

4. Diagnóstico Estratégico
4.1. Ambiente e Enquadramento Geral
4.1.1. Município de Lagoa
Situado no coração do Barlavento Algarvio, compreendido entre os concelhos de Portimão e Silves, o
concelho de Lagoa é atravessado pelas principais vias de comunicação do Algarve (EN 125 e Via do
Infante – A 22) e ocupa, hoje em dia, uma área de 89 Km2, na qual se inscrevem 4 Freguesias, com cinco
vilas (Carvoeiro, Porches, Estombar, Parchal, Ferragudo) e uma cidade (Lagoa).
Pensa-se que o nome “Lagoa” terá tido origem na existência de uma ou mais lagoas nesta zona, as quais
terão servido de abrigo aos pescadores de Carvoeiro em tempo de vendavais. É um Concelho de
contrastes e de grande diversidade paisagística, cuja área territorial em que se inscreve abrange uma
ligeira parcela barrocal e uma faixa litoral com cerca de 17 Km, pelo que as potencialidades naturais desta
região contribuíram decisivamente para a atual estrutura económica.
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Fig. 2 - (Fonte: Web)

O concelho de Lagoa é composto por 4 freguesias, com a seguinte população:
Município de Lagoa
Freguesias

Ferragudo
Estômbar e Parchal
Lagoa e Carvoeiro
Porches
Total

Habitantes
1973
9004
9987
2011
22975

Quadro 3 – (Fonte: Censos 2011)

4.1.2. Economia Concelhia
Do ponto de vista económico, o concelho, à semelhança de outros no Distrito, apresenta uma estrutura
profundamente dualista que denota as conhecidas dificuldades de sobrevivência, com a população
maioritariamente empregada no setor dos serviços e aqui a depender, direta ou indiretamente, do subsetor
do turismo. Sofre desta forma das consequências ditadas pela vulnerabilidade de uma área cujo
desempenho resulta da sazonalidade e pelo desempenho económico temporal.
Assim, embora à vista desarmada este município aparente ter saúde económica, atestada por uma fluída
rede viária e pelo bom aspeto do património edificado, a verdade é que a população presente é composta
por indivíduos nacionais e imigrantes profundamente atingidos pela crise, imigrantes idosos da Europa
Ocidental com boa situação económica, e população presente composta por turistas “de qualidade” que
aqui estadeiam por períodos que raramente excedem 8 dias. Acresce referir que os serviços, de qualidade,
postos à disposição de turistas, não são acessíveis a uma parte substancial dos residentes.

4.1.3. Política Educativa
4.1.3.1. Conselho Municipal de Educação de Lagoa
O Município de Lagoa, no âmbito da sua política educativa, criou um Conselho Municipal de Educação que
reúne cerca de 4 vezes por ano e que pretende, sobretudo, ser como uma estrutura de coordenação e de
consulta, com o objetivo de promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a
intervenção dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o
funcionamento do referido sistema e propondo ações consideradas adequadas à promoção de maiores
padrões de eficiência e eficácia do mesmo.

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

Projeto Educativo do Agrupamento

4.1.3.2. Carta Educativa do Concelho de Lagoa
“A Carta Educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e ordenamento
prospetivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, de acordo
com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em vista
a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento
demográfico e socioeconómico de cada município.”
Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro.

A Carta Educativa do Concelho de Lagoa foi homologada pela Senhora Ministra da Educação em 25 de
Outubro de 2007 e tem como objetivos centrais do planeamento da rede de ofertas educativas:
•

A criação de condições para combater eficazmente o isolamento e marginalização de alunos e
professores e para promover o desenvolvimento integral e social das crianças e jovens;

•

A requalificação do parque escolar, proporcionando a alunos e professores instalações e dotações de
equipamento adequadas a uma boa vivência escolar, às atuais exigências pedagógicas, e ao pleno
desenvolvimento dos processos educativos;

•

A integração dos trajetos escolares, procurando que os alunos completem a escolaridade obrigatória
no mesmo estabelecimento;

•

A racionalização da utilização dos recursos educativos (instalações e pessoal);

•

A melhoria da oferta educativa, dando resposta às necessidades e anseios dos residentes no
concelho e contribuindo decisivamente para atrair e fixar a população.

4.1.4. Níveis de Literacia
De acordo com os Censos 2011, verificamos uma taxa de analfabetismo de 4,7%, tendo-se verificado uma
diminuição deste valor relativamente aos dados recolhidos nos Censos 2001 (9,5%).

Níveis de Literacia
População residente segundo o nível de escolaridade atingido
Nenhum nível
de
escolaridade

Ensino
préescolar

1844

645

Ensino básico

Ensino
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo secundário
6362

2211

4142

4964

Ensino póssecundário

Ensino
superior

Analfabetos
com 10 ou
mais anos

Taxa de
analfabetismo

244

2563

970

4,70%

Quadro 4 – (Fonte: Censos 2011)
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4.1.5. Condições Sociais
Quanto às condições sociais da população de Lagoa verificamos que a taxa de desemprego tem vindo a
aumentar registando um valor de 17,07%, segundo o Censos de 2011.

Condições Sociais
População Economicamente Ativa
Total
HM

Taxa de atividade (%)
Em 2011

Empregada
Total
H

HM

Primário Secundário
H

11382 5941 9439 4916

Total
156

1507

7776

De natureza
social
2607

Terciário
Relacionados com a
atividade económica
5169

HM

H

M

49,54

52,58

46,6

Quadro 5 – (Fonte: Censos 2011)

Níveis de Desemprego
População desempregada
Total

Taxa de desemprego (%)

Procura do 1º emprego

Procura de novo emprego

Em 2011

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

1943

1025

918

239

118

121

1704

907

797

17,07

17,25

16,87

Quadro 6 – (Fonte: Censos 2011)

4.2. Funcionamento da Organização - Agrupamento ESPAMOL
4.2.1. A origem do Agrupamento
O Agrupamento Padre António Martins de Oliveira constituiu-se no ano letivo de 2010/2011 por despacho
do Senhor Secretário de Estado da Educação, proferido em 25 de junho de 2010, e deve o seu nome ao
Padre António Martins de Oliveira, patrono deste agrupamento. Nascido em Paderne, concelho de
Albufeira, em 27 de novembro de 1916, veio a falecer, em Lagoa, em 28 de abril de 1991. Em 25 de
setembro de 1990, foi agraciado com a medalha de Mérito Municipal e, em 1992, foi escolhido como
patrono para a escola secundária desta cidade.
O Agrupamento inclui a Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira (escola Sede); a Escola do
Ensino Básico do 2º e 3º ciclos Jacinto Correia; a Escola EB1/JI de Lagoa; Escola EB1/JI de Porches; JI do
Carvoeiro e EB 1 de Carvoeiro, num total de, aproximadamente, 1550 alunos.
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4.2.2. Unidades Educativas do Agrupamento ESPAMOL
• Unidade Educativa - Escola EB1/JI de Lagoa

A Escola EB1 de Lagoa está localizada na cidade de Lagoa, mesmo no meio do centro urbano, junto ao
antigo Convento de S. José. É formada por 2 edifícios de tipos de construção diferentes: um foi construído
em 1969 pelo Ministério da Educação e é do Plano Centenário Urbano e o outro é um projeto elaborado
pela Câmara Municipal. No total, a escola tem 18 salas de aula distribuídas pelos dois edifícios e por dois
pisos, (10 salas e 8 salas, respetivamente), reprografias, biblioteca, refeitório escolar, gabinetes de
trabalho, sala para docentes, sala para pessoal não docente, arrecadações e três amplos halls de entrada.
Uma das salas de aula funciona como sala de informática. Conta ainda com uma sala, construída no
recinto escolar, para a Unidade de Intervenção Especializada (UIE) que funciona como sala de Apoio
recebendo, atualmente, as turmas de PLNM, os alunos de educação especial e as aulas de ciências
experimentais.
O Jardim-de-infância situa-se no mesmo recinto da Escola EB1. Tem apenas um piso com 4 Salas de aula,
uma sala para as educadoras, arrecadação e um espaço polivalente comum. Esta escola tem um pavilhão
desportivo, um campo de jogos exterior, três parques infantis com aparelhos recreativos. Funciona em
regime normal.

• Unidade Educativa - EB1/JI de Porches

A Escola EB1 de Porches é do Plano Centenário Rural, é constituída por 4 salas de aula, distribuídas por
dois pisos, uma biblioteca escolar, um gabinete de trabalho e uma sala de refeições. Uma das salas de
aula funciona, também, como sala de informática. Tem recreio com parque infantil e um campo de jogos.
Funciona em regime normal.
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira
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O Jardim-de-infância está agregado à Escola EB1. É constituído por uma sala de aula, um espaço para as
áreas de expressão plástica, arrecadação e recreio com parque infantil.

• Unidade Educativa - Escola EB 1 de Carvoeiro

A construção deste edifício é do Plano Centenário e está implementado no cimo da arriba, na zona mais
alta da localidade. A Escola EB1 de Carvoeiro é constituída por quatro salas de aula distribuídas por dois
pisos, uma sala de refeições onde são servidas as refeições que são confecionadas no refeitório da escola
sede. Existe também uma sala de reduzidas dimensões que funciona como sala de informática. Tem um
campo polidesportivo e um parque infantil no recreio. É uma zona fortemente povoada por estrangeiros de
várias nacionalidades. Funciona em regime normal.

• Unidade Educativa - Jardim de Infância de Carvoeiro

O Jardim-de-infância de Carvoeiro situa-se na vila de Carvoeiro e é um edifício novo, construído através de
um projeto especial camarário. Está implantado num aldeamento turístico e é frequentado por crianças de
várias nacionalidades. É constituído por uma sala de aula, um espaço para atividades de expressão
plástica, arrecadação e um recreio com parque infantil.
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• Unidade Educativa - Escola EB 2.3 Jacinto Correia de Lagoa

O nome da escola deve-se a Jacinto Manuel Sousa Lopes Correia, que nasceu a 29 de dezembro de 1948
e foi Presidente da Câmara de Lagoa, de 1986 a 5 de março de 1995, data em que faleceu no exercício
das suas funções. Durante o seu mandato, manifestou grande empenho na defesa do concelho,
nomeadamente na área da Educação. A Escola EB 2.3 Jacinto Correia de Lagoa foi construída em 2003,
substituindo a Escola Preparatória D. Sancho I, construída em 1972. A Escola atual é uma construção “Tipo
30” e está implantada na parte nova da cidade de Lagoa. Para além das salas normais de aulas, comporta
várias salas específicas: auditório, biblioteca, os serviços administrativos e a coordenação de
estabelecimento, pavilhão desportivo, refeitório e uma grande área descoberta. Apesar da sua construção
recente, continua a verificar-se falta de espaços face às necessidades educativas e ao número crescente
de alunos, uma vez que a Escola recebe alunos de duas freguesias: Lagoa/Carvoeiro e Porches. A
sobrelotação desta escola obriga, todos os anos, à deslocação de turmas do 3º ciclo para a escola
secundária.
É de referir que a Escola Internacional do Algarve, escola privada com pré-escolar, ensino básico e
secundário, recebe apoio administrativo e funcional do Agrupamento.

• Unidade Educativa - Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira
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Esta escola está enquadrada geograficamente numa zona periférica da cidade, rodeada de espaços verdes
e área habitacional. Foi inaugurada no dia 12 de Novembro de 1989,segundo a tipologia de construção T 33
com cinco blocos.
Para além das salas normais de aulas, comporta várias salas específicas, auditório, biblioteca, os serviços
administrativos e órgão de direção, pavilhão gimnodesportivo, sala de ginástica e um polidesportivo
descoberto, refeitório e uma grande área descoberta.
Com 28 anos de existência, o edifício carece de remodelações profundas para responder às necessidades
cada vez mais prementes destes tempos modernos.

4.2.3. Orgânica do Agrupamento

Na figura seguinte está espelhada a orgânica do Agrupamento esquematizada em:
- Estruturas de Gestão e Unidades Educativas
- Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica
- Outras estruturas
- Equipas e comissões
- Estruturas de pessoal não docente
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4.2.4. Pessoal Não Docente
O quadro do pessoal não docente é constituído por 86 elementos, de acordo com os dados que se
seguem:
Pessoal Não Docente
Categoria
Assistentes Operacionais
Assistentes Técnicos
Técnico Superior
TOTAL

Número
66
19
1
86

Quadro 7 – (Fonte: ESPAMOL)

4.2.5. Pessoal Docente
O corpo docente do Agrupamento ESPAMOL é composto por

173 professores e podemos considerar

como estável, uma vez que 77,9% dos docentes pertencem ao quadro do agrupamento.
Pessoal Docente
QA

QZD

Contratados

Pré-escolar

6

3

1

1º Ciclo

18

5

6

2º Ciclo

16

5

8

3º Ciclo/secundário

67

6

17

Educação Especial

5

1

2

Técnicos

---

---

7

Total

112

20

41

Percentagem

65%

12%

3%

Quadro 8 – (Fonte: ESPAMOL)

4.2.6. Alunos
Nos últimos três anos letivos frequentaram o agrupamento os alunos, segundo a seguinte distribuição:
Alunos
Ano
letivo
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Total

Pré-escolar

Básico

Secundário

Profissionais

1603

127

1124

170

184

1591

121

1130

172

175

1546

140

1127

137

143

Quadro 9 – (Fonte: ESPAMOL)
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4.2.6.1. Alunos Apoiados pelo ASE
Ao longo do último triénio, beneficiaram de auxílios económicos, no âmbito da Ação Social Escolar, quase
metade dos alunos matriculados no agrupamento.
Alunos Apoiados pelo ASE
2015/16
2016/17
60
56
267
259
153
125
168
150
58
58
0
0
0
17
10
6
30
13
15
9
185
175
946
868
Quadro 10 – (Fonte: ESPAMOL)

Ensino Pré-Escolar
1º Ciclo do Ensino Básico
2º Ciclo do Ensino Básico
3º Ciclo do Ensino Básico
Ensino Secundário
CEF Tipo 2
CEF Tipo 3
PIEF 2º 3º ciclos
Vocacional 3º Ciclo - 2 anos
Vocacional Secundário - 2 anos
Ensino Profissional
Total

2017/18
58
246
139
174
48
6
6
0
0
0
143
820

4.2.7 Sucesso académico
O sucesso académico do agrupamento regista valores bastante satisfatórios.
Sucesso Académico

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º
11.º
12.º
1.º CEF 2
Voc 3 - 2
Voc Sec - 2

2015/2016
2016/2017
95,83
95,12
85,82
88,06
93,89
96,03
92,38
93,8
85,27
90,18
79,22
85,93
84,96
77,69
79,83
83,78
78,15
73,87
68,57
49,25
73,85
73,21
50,00
44,9
----50
76,92
0
85,71
0
Quadro 12 – (Fonte: ESPAMOL)
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2017/2018
97,48
90,7
94,35
94,26
90,84
83,47
84,83
87,5
87,91
77,78
60,78
42,86
80
0
0

19

Projeto Educativo do Agrupamento

4.2.8 Avaliação Externa
Os resultados obtidos pelos alunos são na generalidade satisfatórios, no entanto, em algumas disciplinas os
resultados têm-se verificado aquém do desejável.
Registamos ainda que na, generalidade, tem-se verificado um desvio negativo, pouco significativo, entre a
avaliação externa e interna.

9º Ano
Português
2016

2017

2018

CF

CE

Nacional

CF

CE

Nacional

CF

CE

Nacional

2,75

2,79

3,30

2,70

2,98

3,30

3,06

3,40

3,30

65,0%

89,1%

92,0%

64,0%

81,9%

93,0%

89,7%

91,7%

86,8%

Matemática
2016

2017

2018

CE

Nacional

CF

CE

Nacional

Nacional

CF

CE

Nacional

2,28

3,00

3,23

2,55

3,10

3,30

3,14

2,30

2,35

54,4%

66,0%

81,0%

55,9%

68,0%

93,0%

79,3%

33,7%

48%

Secundário
2016
Biologia e Geologia
Geometria Descritiva A
Filosofia
Física e Química A 11º
Geografia A 11º
História da Cultura e das Artes
Matemática B 11º
Matemática Aplic. às Ciências
Soc.
Espanhol 11º
Inglês
Economia A
Literatura Portuguesa
História A 12º
Matemática A 12º
Português 12º
Desenho A

2017
Desvio
CIF/CE
-3,13
-3,67
-1,10
-4,70
-0,59
-2,38

CIF

CE

11,47
14,17
10,70
11,96
11,09
13,13
SD
SD

8,34
10,50
9,60
7,26
10,50
10,75
SD
SD

SD
SD
SD
11,09

SD
SD
SD
10,50

-0,59

13,67
12,35
12,34
14,63

9,33
8,29
9,73
12,63

-4,34
-4,06
-2,61
-2,00

2018
Desvio
CIF/CE
-1,60

CIF

CE

12,88
SD
13,21
12,82
13,06
SD
SD
SD

11,28
SD
12,75
7,47
10,77
SD
SD
SD

SD
SD
12,40
12,58
11,73
12,85
11,01
14,60

SD
SD
12,00
11,20

-0,40
-1,38

7,55
5,92
10,81
12,20

-4,18
-6,93
-0,20
-2,40

-0,46
-5,35
-2,29

CIF

CE

13,91
15,18
12,78
13,29
12,65
14,50

12,40
14,50
13,14
9,83
12,90
9,20

Desvio
CIF/CE
-1,51
-0,68
0,36
-3,46
0,25
-5,30

12,29
13,00
12,54
13,54
12,39

8,57
15,00
10,38
7,81
11,03

-3,72
2,00
-2,16
-5,73
-1,36

Quadro 13 – (Fonte: Equipa de avaliação interna)

* Os valores dos exames do secundário referem-se exclusivamente à 1ª fase
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4.2.9 Indisciplina
No 1.º Ciclo, apesar de haver alguns comportamentos desajustados, estes não se têm acentuado, não
comprometendo, assim, o normal desenvolvimento das atividades letivas.
No 2.º ciclo, tem vindo a diminuir o problema de indisciplina que radica na falta de cumprimento de regras
de comportamento dentro e fora da sala de aula. De igual modo, a ausência de modelos de referência, a
falta de articulação e de responsabilização entre alunos e encarregados de educação potencia os casos de
indisciplina.

Indisciplina

5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
Cef/PIEF/VOC
Secundário

2015/2016
Sancionatórias
Corretivas
10
4
6
12
5
10
1
7
1
3
8
10
9
9

2016/2017
Sancionatórias
Corretivas
4
13
4
15
2
14
3
11
0
2
9
13
3
8

2017/2018
Sancionatórias
Corretivas
4
16
0
14
6
15
10
9
0
7
8
6
6
3

Quadro 14– (Fonte: Equipa de avaliação interna)

4.2.10 Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão
Relativamente a este capítulo, surgem neste ano letivo alterações que se
consubstanciam na substituição da Equipa de Educação Especial pela Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - processo de mudança de paradigma
organizacional e pedagógico.
Alunos NEE

Pré-Escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Secundário
Total

2015/2016
0
34
22
29
21
106

2016/2017
3
31
18
30
23
105

2017/2018
1
21
34
29
23
108

Quadro 15– (Fonte: Equipa de avaliação interna)

“A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, de composição diversificada,
constitui um recurso organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista
uma leitura alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo
educativo.” (DGE. 2018. Para uma Educação Inclusiva – Manual de Apoio à Prática
p.48)
“A intervenção do docente de educação especial realiza-se de acordo com duas
vertentes: uma relativa ao trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no
processo educativo dos alunos e outra relativa ao apoio direto prestado aos alunos que
Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira
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terá, sempre, um carácter complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou
em outros contextos educativos.” (DGE. 2018. Para uma Educação Inclusiva – Manual de
Apoio à Prática p.36)

4.2.11 Serviços de Psicologia e Orientação
O Serviço de Psicologia e Orientação é assegurado por uma técnica superior que desenvolve a sua
atividade na ESPAMOL e na E.B. 2,3 Jacinto Correia, tendo por base o Decreto-Lei 190/91, que configura
como principais atribuições do serviço:
•

O desenvolvimento das atividades de orientação escolar e profissional;

• A avaliação psicopedagógica;
Em relação ao pré-escolar e ao 1º ciclo, este serviço é garantido por uma técnica especializada em
psicologia, disponibilizada pela Autarquia apoiando os dois agrupamentos do concelho, e que tem por
função proceder à avaliação psicopedagógica dos alunos destes níveis de ensino.
Este serviço possui sala própria de atendimento nos seguintes estabelecimentos: EB1/JI de Lagoa, EB 2,3
Jacinto Correia e ESPAMOL. Na escola E.B. 2/3 Jacinto Correia existe articulação com o Gabinete de
Apoio e Informação ao Aluno (GAIA).

4.2.12 Bibliotecas escolares
O Agrupamento dispõe de quatro Bibliotecas Escolares (Escola E.B.2,3 Jacinto Correia, Escola E.B.1/JI de
Lagoa, Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira e Escola EB1/JI de Porches) integradas na
Rede de Bibliotecas Escolares. A integração das duas primeiras deu-se no ano 2000 e das duas últimas
em 2008 e 2009, respetivamente.
As bibliotecas das diferentes escolas do Agrupamento, embora possuam características próprias,
constituem uma unidade orgânica e funcional com uma gestão e organização comuns e de acordo com os
protocolos estabelecidos.
A Biblioteca é uma estrutura transversal à Escola e ao currículo, constituindo-se um espaço privilegiado de
acesso à informação em diversos suportes, atualizados anualmente, de acordo com uma política
documental predefinida, de forma a dar resposta às necessidades dos utilizadores. Os serviços que
oferece visam estimular o desenvolvimento de competências que permitam transformar a informação em
conhecimento, bem como promover hábitos de leitura. É um espaço educativo que fornece recursos
curriculares e não curriculares, facilitadores da aprendizagem, do enriquecimento pessoal, do lazer e da
criatividade.
A colaboração dos Departamentos, dos professores das turmas e dos Órgãos de Administração e Gestão é
fundamental para que a Biblioteca possa cumprir a sua missão. Da mesma forma, a Biblioteca assume-se
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como um parceiro permanentemente disponível para apoiar as atividades letivas e extracurriculares, de
modo a contribuir para que os objetivos do Projeto Educativo sejam atingidos .

4.2.13 Associação de Pais e Encarregados de Educação
No agrupamento existe uma associação denominada APELA XXI que tem tido um papel interventivo e
dinamizador na comunidade educativa, revelando sempre grande disponibilidade e empenho na procura de
soluções conducentes à resolução dos problemas diagnosticados no Agrupamento.
Esta associação tem a seu cargo a promoção das atividades de enriquecimento curricular (AEC) do
agrupamento.

4.2.14 Oferta formativa
Tal como tem vindo a ser prática, o Agrupamento preocupa-se em adequar a oferta formativa às
necessidades e potencialidades dos alunos por forma a garantir a igualdade de oportunidades de
aprendizagem e o sucesso escolar, para todos os alunos numa escolaridade obrigatória de doze anos.
Procura-se responder às solicitações da comunidade envolvente proporcionando aos alunos uma formação
qualificada que facilmente possa ser absorvida pelo mercado de trabalho.
Os documentos curriculares e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, apresentam-se
como referenciais importantes, expressando os conhecimentos e capacidades a desenvolver nos alunos,
operacionalizados através das matrizes curriculares. A gestão dos tempos letivos, a organização curricular
que daí decorre, assim como as Ofertas disponíveis no Agrupamento, pretendem favorecer os alunos e a
atividade educativa, numa abordagem multinível, promovendo dinâmicas de ensino-aprendizagem
conducentes a melhores resultados escolares (consultar Plano de Estudos e Desenvolvimento do
Currículo).
De acordo com as várias alíneas do nº 2 do artº. 19 do Dec. Lei 55/2018 de 6 de julho de 2018,
concretamente na realização da autonomia curricular ir-se-á desenvolver ao longo do triénio de
concretização deste Projeto Educativo e para ela contribuirão o Plano de Formação do Agrupamento, que
se realizará também no corrente ano letivo. Este último terá como objetivo primeiro, fornecer ao corpo
docente, os instrumentos indispensáveis para a materialização das políticas previstas no novo paradigma
inscrito na nova legislação, particularmente no que diz respeito a aspetos específicos da Autonomia e
Flexibilidade Curricular, como sejam os Domínios da Autonomia Curricular (DAC), o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória (já encetada), Projetos de Integração Curricular ou, por exemplo, a
forma como se integram as temáticas escolhidas para a Educação para a Cidadania p.e. nas diversas
disciplinas do Ensino Secundário e, em concreto, no 10º ano.
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Relativamente a esta última problemática, serão criados grupos de trabalho, orientados preferencialmente
por docentes mais familiarizados com a temática dos DAC e outras recentes e anteriormente referidas,
que terão como objetivo último a materialização daquela autonomia através da busca de pontos de
contacto curricular interdisciplinar, por forma a trazer novamente a concretização do processo ensinoaprendizagem de forma mais integradora e interdisciplinar, convidando à sistematização da metodologia de
investigação e do trabalho em grupo.
A integração da nova maneira de pensar o ensino, será executada de forma progressiva e efetuada ao
longo do ano letivo 2018/19, antevendo-se assim uma acomodação metodológica globalmente aceite por
todos os atores aqui presentes, evitando-se atropelos e acidentes de percurso.
Serão dados passos decisivos e iniciais que darão corpo às “Prioridades e opções curriculares
estruturantes”. As iniciativas dos centros de decisão escolar, aquando das decisões relativas à organização
do ano letivo e à sua estruturação espelham na plenitude o referido. São para já seu exemplo a
semestralização curricular das disciplinas de Ciências Naturais e da Físico-Química no 3º Ciclo, que
garantiu uma distribuição igualitária da carga horária semanal e, segundo o departamento, produzirá a
possibilidade da concretização eficaz do ensino experimental daquelas ciências, indo assim ao encontro do
pedagogicamente aconselhado naquela área.
A distribuição da carga horária nas diversas componentes curriculares, deverá respeitar as decisões
departamentais, indo assim ao encontro do almejado pelos especialistas das várias disciplinas,
obstaculizando-se a sobrevalorização de disciplinas em desprimor de outras.
No que concerne à oferta complementar opções diversas serão (são) tomadas de acordo com os diversos
estágios etários dos alunos, as suas necessidades, as suas aspirações e tentando simultaneamente
contribuir para a sua formação enquanto cidadãos social e ativamente participativos.
Nos dois primeiros anos do 1º ciclo, 1º e 2º anos, procura-se envolver os alunos com a leitura e a escrita,
desenvolvendo projetos em articulação com as Bibliotecas, fundamentados no Referencial de
Aprendizagens associadas ao trabalho das bibliotecas escolares na Educação Pré-escolar e no Ensino
Básico “Aprender com a biblioteca escolar”. Nos 3º e 4º anos a mesma é enformada na disciplina de
Programação e Robótica (Probótica) concretizando um acordo com o Município que disponibilizou software
para a concretização daquela proposta e simultaneamente melhorou as condições da instalação
informática das salas de aula.
Optando-se pela mesma linha de pensamento a opção Programação e Robótica (Probótica) é continuada
no 2º ciclo, dando resposta à modernização através da literacia informática que se exige nos dias de hoje.
Relativamente ao 3º ciclo a Oferta Complementar opta por uma outra filosofia de decisão pedagógica. Aqui
entendeu-se privilegiar dois desígnios. Por um lado concretizar o lado lúdico da educação em detrimento do
puramente académico, por outro dar voz à vertente artística da educação/formação, tanta vez relegada
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para 2º plano no percurso educativo dos alunos. Assim, optou-se por dar uma opção tripartida aos
estudantes: Música, Teatro ou Artes Plásticas, foi a nossa resposta. Os alunos escolhem a que entenderem
de acordo conforme sua vontade.
É ainda parte integrante deste Projeto Educativo a opção pela integração do ensino bilingue no nosso
agrupamente e, por agora, apenas na E. B. 1 de Porches. Esta enquadra nas premissas da sua criação a
necessidade de aprendizagem/domínio de uma segunda língua (Inglês no caso vertente), como fator
determinante na formação do cidadão e também como resposta a uma necessidade primordial do
profissional do século XXI, particularmente na região em que nos encontramos. A experiência iniciou-se em
2017/18 para o ensino pré-escolar e 1º ano, alargando-se progressivamente a todo o 1º ciclo daquele
estabelecimento de ensino.
Nova será também, a integração da Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira no projeto-piloto
da rede de escolas Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE), estando neste
momento a serem criadas as condições físicas para a edificação deste projeto, único nesta região.
O nosso Agrupamento de Escolas oferece um percurso que se desenvolve do pré-escolar até ao 12º ano
dispondo, atualmente, da seguinte oferta formativa:

Ensino Básico
Pré-escolar
Anos de
escolaridade
-------------------Anos de
escolaridade
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
1º ao 4º ano

Estabelecimentos

------------------------------------Ensino Bilingue
1º ciclo

JI de Lagoa, Carvoeiro e Porches
JI de Porches

Disciplina de oferta complementar

Estabelecimentos

Ler para Crescer
E.B.1 de Lagoa, Carvoeiro e Porches
Probótica
Ensino Bilingue
2º ciclo

Anos de
escolaridade
5º ano
6º ano
Anos de
escolaridade
7º ano
8ºano
9º ano

Disciplina de oferta complementar

Disciplina de oferta complementar

opção língua
estrangeira
francês
alemão
espanhol

Probótica
Oficina de Leituras Encenadas
3º ciclo
disciplina oferta de
disciplina oferta complementar
escola
Ed. Tecnológica
teatro
TIC
música
artes plásticas
Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)

2º e 3º Ciclo
Cursos de Educação e Formação (CEF) – Tipo 2
Operador de Manutenção em Campos Golfe – Tipo 2
Assistente de Cuidados de Beleza – Tipo 2
Quadro 16 – (Fonte: ESPMOL)
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Ensino secundario
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
Ciências e Tecnologias
Línguas e Humanidades
Artes Visuais
Ciências Socioeconómicas
CURSOS PROFISSIONAIS
Técnico em Animação de Turismo
Técnico de Cozinha/Pastelaria
Técnico de Restaurante/Bar
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Técnico de Desporto
Técnico de Marketing
Técnico de Massagens de Estética e Bem Estar
Técnico de Comunicação: Marketing, Relações Públicas e Publicidade
Técnico de Apoio à Infância
Quadro 17 – (Fonte: ESPAMOL)

OFERTAS ESPECÍFICAS DE ESCOLA
Projeto “Mais sucesso” – Turmas “Fénix”
Gabinete de Explicações
Apoio Educativo
Ensino Articulado
Tutorias
Testes Comuns
Coadjuvação em sala de aula
Quadro 18 – (Fonte: ESPAMOL)

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO AGRUPAMENTO
Desporto Escolar
Projeto GAPAAF vai à Escola
Programa de Educação para a Saúde (PES)
GAIA – Gabinete de Apoio e Informação ao Aluno
GAGECO – Gabinete de Gestão de Conflitos
Programa “ Regime de Fruta Escolar”
Programa Eco Escolas
Projeto UAARE – Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola
Projet EPIS – Empresários para a Inclusão Social
Projeto Horta Pedagógica
Projeto eTwinning
Projeto PEPA – Escolas-Piloto Alemão
Intercâmbios Escolares
Erasmus + - Green Enterprenership and Health in Europe Erasmos – estágios internacionais
Plano de Segurança
Projeto “Parlamento dos Jovens”
Programa de Escolas Bilingues
Plano Nacional de Leitura
Atividades de Enriquecimento Curricular – 1ºciclo
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF) e no 1º Ciclo (CAF)
Quadro 19 – (Fonte: ESPAMOL)
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4.2.15 Relação com a Comunidade
A boa relação do Agrupamento com os parceiros da comunidade, nomeadamente as forças vivas locais, a
autarquia e as instituições sociais e culturais, é visível nas diferentes parcerias que se têm estabelecido na
articulação/desenvolvimento de várias atividades.
• Para o desenvolvimento dos cursos profissionalizantes:

o Câmara Municipal de Lagoa
o Associação Académica da Bela Vista
o Associação Desportiva e Recreativa Centro Cultural e Social da Quinta de S.
Pedro
o Portimonense Sporting Clube
o Silves Futebol Club
o ACD Che Lagoense – Parchal
o Associação dos Amigos da Mexilhoeira
da Carregação
o Grupo Desportivo de Lagoa
o Associação Cultural e Desportiva de
Lagoa
o Carvoeiro Clube de Ténis
o Carvoeiro Golf Club
o Lagoa Académico Clube
o Lagoa Futebol Clube
o ACD Ferragudo
o Grupo EkoSpirit
o Ginásio Just Body Fitness
o Ginásio Muv Gym
o Slide & Splash
o Radical Bike
o Hotel Monte Santo Resort
o Lagoa Hotel
o Vale del Rei Suite e Villas Hotel
o Grupo Pestana
o Tivoli Hotels & Resorts
o Vila Vita
o Hotel Colina da Lapa

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cafés Delta
Conservas Maná
Strong Answer
T-Informática
Lerens Informática
FPF- Sistemas de informação
Fragmentos e Memórias
Loja do PC
Nova Design (Portimão)
PubliLagoa
Memories Photo Studio (Armação de
Pera)
Joaquim Águas, Lda.
João Raposo, Comunicação Visual Lda
Zennonline, Comunicação e Design, Lda
Apolónia Supermercados
Jumbo de Lagoa
Mediax, Mediação Imobiliária, Lda
Amigos dos Pequeninos
Jardim de Infância A Gaivota
Jardim de Infância de Lagoa
Jardim de Infância de Porches
CHE Bebé
Centro Popular de Lagoa
Centro de Apoio Social de Lagoa
NOBEL International School Algarve
ARTIS 21

• Para o desenvolvimento de Projetos:
o ABAE – Associação de Bandeira Europa
o Deco Jovem

• Município de Lagoa:
o Protocolo com as IPSS (Centro de Apoio Social de Carvoeiro e Centro de Apoio Social de
Porches) e a Associação de Pais e Encarregados de Educação nas Atividades de Animação e
Apoio à Família (AAAF) do pré-escolar.
o Disponibilização de verbas para que o Agrupamento possa fazer a contratação de serviços
para acompanhamento das crianças durante o período das AAAF, AEC e refeições.
o Programa de refeições escolares.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Projeto “Viver a Música”
Projeto “Brincar com as Palavras”
Projeto “Empreendedorismo nas Escolas”
Projeto GIS
Projeto “Crescer a Sorrir”
Projeto GAAPAF vai à Escola
Projeto UAARE (em articulação com os clubes afetos aos alunos do projeto)
Psicomotricidade e adaptação ao meio aquático na educação pré-escolar.
Apoio ao equipamento informático do Pré-escolar e Primeiro Ciclo.
Apoio psicopedagógico com uma psicóloga às crianças do Pré-escolar e Primeiro Ciclo.
Apoio à realização de atividades/projetos do Agrupamento sempre que solicitadas.
Apoio nas visitas de estudo, sempre que possível, a nível de transporte.
Cedências de instalações e transporte.

. Gabinete de Apoio a Jovens e Envolventes – GAJE

o Apoio aos jovens com consumos
• Centro de Saúde de Lagoa/UCCD’Alagoa:
o Apoio a atividades ligadas ao Programa de Educação para a Saúde.
o Apoio às atividades relacionadas com a Educação Sexual.
o Ações de informação sobre temáticas ligadas à saúde.
o Apoio à formação de docentes e assistentes operacionais, em temáticas ligadas à Saúde
o Apoio a alunos identificados com necessidades de saúde primárias.
•

Associação de Pais e Encarregados de Educação - APELA XXI
o Entidade Promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), prolongamento de
horário (CAF), férias e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) do pré-escolar.

• Junta de Freguesia Lagoa e Carvoeiro
o Articulação em diversas atividades que constam no PAA, como feira de natal, desfile de
carnaval, magusto etc.
• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa (CPCJ)
o Reuniões de articulação entre o representante do Ministério da Educação na CPCJ e os
docentes deste Agrupamento;
o Acompanhamento de jovens em risco e mediação com as famílias destes.

• Centro de Formação de Albufeira, Lagoa e Silves
o Desenvolvimento de ações de formação contínua de pessoal do docente e não docente.
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4.2.16 Resultados da avaliação externa do Inspeção Geral de Educação e
Ciência (IGEC)
O agrupamento foi alvo de uma avaliação externa em Fevereiro de 2015, tendo sido apontado pela equipa
da IGEC os seguintes pontos fortes e áreas de melhoria:
Pontos Fortes
•
•
•

•

Áreas a melhorar

O trabalho desenvolvido no âmbito da dimensão artística,
sobretudo no que respeita à música, que muito contribui
para o conhecimento e a divulgação no meio envolvente;
A forte dinâmica das bibliotecas escolares no reforço das
competências dos alunos e no desenvolvimento de
iniciativas de cariz cultural;
A diversificação da oferta formativa e o desenvolvimento
de parcerias com entidades da comunidade local, o que
possibilita uma resposta adequada às diferentes
necessidades do Agrupamento e fomenta o seu valor
educativo, cultural e social;
O incentivo à participação e ao envolvimento da
associação de pais e encarregados de educação nas
atividades escolares, com repercussão positiva no
aprofundamento das relações com a comunidade e na
qualidade dos serviços prestados.

•

•
•

•
•

•

•

A identificação dos fatores explicativos do insucesso
académico, intrínsecos ao processo de ensino e de
aprendizagem, com vista à implementação de ações de
melhoria;
O reforço da articulação curricular e da sequencialidade
inter-ciclos, na perspetiva de melhorar as aprendizagens e
os resultados académicos;
A intensificação da avaliação formativa, enquanto
reguladora dos processos de ensino e de aprendizagem, e
o reforço da aferição das práticas avaliativas, para
aumentar a fiabilidade dos instrumentos de avaliação;
A supervisão da atividade letiva em contexto de sala de
aula, enquanto oportunidade de aperfeiçoamento das
práticas educativas e de desenvolvimento profissional;
A articulação entre os documentos orientadores da ação
educativa, de modo a reforçar o seu valor instrumental na
gestão organizacional e aumentar a eficácia das práticas
pedagógicas;
A intervenção mais efetiva das lideranças intermédias,
criando meios de monitorização dos processos e
impulsionando a mudança que se impõe à melhoria dos
resultados académicos;
A implementação de mecanismos estruturados de
acompanhamento sistemático dos procedimentos, com
vista a promover a avaliação da eficácia das ações de
melhoria implementadas e o seu impacto nas práticas de
ensino e nas dinâmicas de gestão e organização escolares.

Quadro 20 – (Fonte: Relatório IGEC)

4.3 Análise SWOT
A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada pelas organizações como parte do
planeamento da sua estratégia. O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das
palavras Streghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças).
A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o
ambiente interno à organização (pontos fortes e pontos fracos). O ambiente interno pode ser controlado
pelos dirigentes da organização, já que este resulta das estratégias de atuação definidas. Desta forma,
quando identificamos um ponto forte na nossa análise, devemos reforçá-lo ainda mais; quando detetamos
um ponto fraco, devemos agir para o controlar ou, pelo menos, minimizar o seu efeito.
Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Isso não significa que não seja útil
conhecê-lo. Apesar de não podermos controlá-lo, podemos caracterizá-lo e procurar aproveitar as
oportunidades da maneira mais ágil e eficiente e evitar, tanto quanto possível, as ameaças.
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Os dados apurados neste domínio são fruto do contributo de toda a comunidade educativa, tendo como
base uma dinâmica de grupo, envolvendo elementos do Conselho Pedagógico, do Conselho Geral e da
Equipa de Elaboração deste documento.
Aqui as questões levantadas foram as seguintes:
•

Plano Externo

Plano Interno

•

Do ponto de vista interno da nossa organização, quais são:
-

Os nossos pontos fortes?

-

Os nossos pontos fracos?

Do ponto de vista externo à nossa organização, o que podemos caracterizar como:
-

Ameaças?

-

Oportunidades?

Forças

Fraquezas

• Agrupamento inclusivo
• Corpo docente estável
• Oferta formativa diversificada de acordo com as
necessidades do concelho
• Equipamentos disponíveis (recursos educativos)
• Bom ambiente de trabalho no agrupamento
• Bibliotecas escolares bastante ativas e apetrechadas
• Participação ativa do agrupamento em projetos internos,
do município, projetos nacionais e internacionais.
• Plataformas informáticas de partilha de dados e de
informações e participação da comunidade educativa,
com valências interativas
• Parcerias consistentes com entidades exteriores ao
agrupamento
• Oferta diversificada e bons resultados no âmbito do
desporto escolar
• Relevante orientação à gestão/educação ambiental

• Dificuldade nos processos de comunicação interna e
externa
• Resultados escolares aquém dos esperados
• Algum espaço físico degradado na EB 2,3 e na
Secundária
• Universo discente – alunos desmotivados ou com
interesses divergentes dos escolares
• Dificuldade na permanência dos alunos no agrupamento
no ensino secundário
• Número de Assistentes Operacionais insuficiente face às
necessidades do agrupamento
• Atitudes e comportamentos inadequados por parte de
alunos, no espaço escolar, gerando situações de
indisciplina.
• Existência de um elevado número de alunos sinalizados
na CPCJ

Oportunidades

Ameaças

• Boas infraestruturas do concelho
• Boas relações com a Autarquia
• Centralidade geográfica do concelho
• Boas sinergias entre o agrupamento e o movimento
associativo concelhio
• Boa relação com os agrupamentos escolares vizinhos
• Receptividade do tecido empresarial para ações de
parceria

• Crescente carga burocrática associada às funções
docentes
• Desvalorização social do papel do professor
• Decréscimo generalizado do número de alunos
• Restrições Orçamentais por força das transferências do
Estado
• Perda de alunos para as Escolas dos concelhos
limítrofes: Portimão e Silves

• Debilidade socioeconómica da população escolar
• Carreiras profissionais estagnadas e com poucas
perspetivas de progressão

Quadro 21 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)

Após a análise cuidada do quadro anterior, foi elaborada a seguinte matriz (vd. quadro 4.6) onde se cruzam
as informações referentes à Análise SWOT.
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Plano Interno

Plano Externo

Ameaças

Relevante orientação à gestão ambiental

Bibliotecas escolares bastante ativas e
apetrechadas
Participação ativa em projetos do agrupamento, do
município, projetos nacionais e internacionais.
Plataformas informáticas de partilha de dados e de
informações e participação da comunidade
educativa, com valências interativas
Parcerias consistentes com entidades exteriores ao
agrupamento
Oferta diversificada e bons resultados no âmbito do
desporto escolar

Bom ambiente de trabalho no agrupamento

Equipamentos disponíveis (recursos educativos)

Oferta formativa diversificada de acordo com as
necessidades do concelho

Corpo docente estável

Forças

Agrupamento inclusivo

Algum espaço físico degradado na EB 2,3 e na
Secundária
Universo discente – alunos desmotivados ou com
interesses divergentes dos escolares
Dificuldade na permanência dos alunos no
agrupamento no ensino secundário
Número de Assistentes Operacionais insuficiente
face às necessidades do agrupamento
Atitudes e comportamentos inadequados por parte
de alunos, no espaço escolar, gerando situações de
indisciplina.
Existência de um elevado número de alunos
sinalizados na CPCJ

Resultados escolares aquém dos esperados

Dificuldade nos processos de comunicação interna e
externa

Fraquezas

Crescente carga burocrática associada às
funções docentes
Desvalorização social do papel do
professor
Decréscimo generalizado do número de
alunos
Restrições Orçamentais por força das
transferências do Estado
Perda de alunos para as Escolas dos
concelhos limítrofes: Portimão e Silves
Debilidade socio-económica da população
escolar

Oportunidades

Boas infraestruturas do concelho
Boas relações com a Autarquia
Centralidade geográfica do concelho
Boas sinergias entre o agrupamento e o
movimento associativo do concelhio
Boa relação com os agrupamentos
escolares vizinhos
Receptividade do tecido empresarial para
ações de parceria

Interações a anular
Interações a desenvolver

Interações a minimizar
Interações a consolidar

Quadro 22 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)

4.4 Análise de Stakeholders
O termo "stakeholders" foi criado para designar todas as pessoas ou empresas que, de alguma maneira,
são influenciadas pelas ações de uma organização.
Caldeira (2009) entende que “o sucesso estratégico de qualquer organização depende também da
satisfação de quem tem interesses na organização”. O funcionamento das organizações depende, em
muito, da sua habilidade para desenvolver e manter um equilíbrio - relacionamento estável e sustentável
que satisfaz ambas as partes - com as partes interessadas no seu desempenho, em particular com os que
podem influenciar mais significativamente a sua performance.
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Este processo de caracterização visa identificar e qualificar claramente os principais Stakeholders do
Agrupamento ESPAMOL com o objetivo de ampliar a capacidade de antecipação e de reação a eventos,
comportamentos e ações por parte destes.
Os dados apurados estão descritos no quadro seguinte:

Internos

Externos

Nível de interesse
no despenho do
Agrupamento

Nível de influência
nos processos de
decisão

Baixo

Pouco

Alto

O que esperam de nós?
KPI (Critérios para avaliar o agrupamento)

Muito

Direção

x

x

Sucesso escolar, boa reputação, envolvimento da comunidade educativa, motivação
dos colaboradores, parcerias, impacto positivo na sua intervenção, Boa capacidade
de liderança e de resolução de problemas

Conselho Geral

x

x

Sucesso escolar; Bom desempenho de todos os profissionais; Bom funcionamento
do agrupamento; Acesso a informação credível;
Operacionalização com rigor e eficiência das linhas estratégicas do agrupamento,
capacidade crítica/reflexiva

Conselho Administrativo

x

x

Cumprimento das regras de controlo administrativo e financeiro. Maior eficiência
financeira. Capacidade de gerar receitas próprias

Conselho Pedagógico

x

x

Sucesso escolar. Articulação pedagógica vertical; Articulação pedagógica
interdisciplinar; Planos de atividades conducentes com o PEA; Acesso a informação
de modo atempado; capacidade crítica/reflexiva

Professores

x

x

Boas condições de trabalho, menos indisciplina, Liderança positiva; Reconhecimento
do mérito, boa reputação do agrupamento; Bom clima organizacional

Pessoal não docente

x

Alunos/AE

x

Encarregados de Educação/
Apela

x

x

Câmara Municipal de Lagoa

x

x

Juntas de Freguesia

x

x

x

x

Liderança positiva, boas condições para exercer as suas tarefas; Possibilidade de
participar nos processos de orientação da decisão; reconhecimento do mérito; bom
ambiente escolar
Boas condições de trabalho; Bom ambiente escolar, bom ensino; capacidade de se
fazerem ouvir; participação na vida escolar, espaços próprios para desenvolverem
as suas atividades; reconhecimento de mérito. Tratamento eficaz e igualitário;
Respostas adequadas aos seus interesses, motivações e necessidades.
Boas condições do agrupamento; boa reputação da escola, bom ensino. sucesso
escolar, possibilidade de participar nos processos de orientação da decisão; Boa
capacidade de liderança e de resolução de problemas
Parcerias no desenvolvimento de projetos e atividades, Responsabilidade social,
Reputação do agrupamento, Capacidade para gerir em proximidade equipamentos e
instalações;
Parcerias no desenvolvimento de projetos e atividades
Reputação do agrupamento

Clubes, Associações e
Instituições

x

x

Parcerias no desenvolvimento de projetos e atividades que potenciem a sua ação;
Promoção interna e externa

Fornecedores

x

x

Rigor e transparência nos procedimentos de consulta; Compromissos financeiros
regularizados atempadamente.

Centro de Saúde

x

x

Sensibilização para as questões relacionadas com a saúde e comportamentos de
risco; Parcerias em projetos

x

Trabalho em proximidade; Capacidade de sinalização de casos; Cooperação nas
respostas sociais a dar a alunos/jovens em risco.

CPCJ

x

Direção Regional de
Educação

x

x

Trabalho em parceria e boa relação interinstitucional.
Capacidade de operacionalizar as políticas nacionais

Outros agrupamentos
escolares

x

x

Boas práticas

Tecido empresarial local

x

x

Rapidez na resposta a solicitações. Qualificação profissional para dar resposta às
suas necessidades

Quadro 23 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)
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Pouco

Baixo

Alto

Esforço Mínimo

Manter informado

Fornecedores
Centro de Saúde Lagoa
Outros Agrupamentos
Tecido Empresarial Local
Clubes/Associações e Instituições

Pessoal Não Docente
Encarregados de Educação
Câmara Municipal de Lagoa
Juntas de Freguesia
CPCJ
APELA XXI

Manter atualizado

Gerir em Proximidade
Alunos - AE
Direção
Conselho Geral
Conselho Pedagógico
Conselho Administrativo
Professores
Delegação Regional de Educação

Muito

Nível de influência nos processos de decisão no Agrupamento

Nível de interesse no desempenho do Agrupamento

Quadro 24 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)
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5

Posicionamento Estratégico do Agrupamento

A segunda fase consiste na análise dos dados recolhidos na primeira etapa para que, de uma forma
concertada, seja definido o posicionamento estratégico do Agrupamento, procurando formular a missão,
visão e valores do mesmo.
Kaplan e Norton (2009) consideram que “…antes de formular a estratégia é necessário posicionar a
organização sobre o seu propósito (missão), sobre a bússola interna que norteará as suas ações (valores)
e sobre as aspirações quanto aos resultados futuros (visão) ”.
Para levar a cabo esta etapa, foram analisados e discutidos os seguintes pontos:
•

Porque existimos? (Declaração de missão)

•

O que é importante para nós? (Valores)

•

O que queremos ser? (Visão)

•

Tendo em conta os dados apurados na análise ao ambiente geral, da análise à estrutura de
funcionamento do agrupamento, das matrizes SWOT e de Stakeholders, quais devem ser os
nossos temas chave de intervenção?

5.2 Missão
“Promover o sucesso educativo e a responsabilidade social e cívica, numa perspectiva de
envolvimento de todos os parceiros educativos, através de um serviço de qualidade,
potenciando o conhecimento e as competências dos alunos, de modo a que possam, no futuro,
explorar as suas capacidades e integrar-se ativamente na sociedade.”

5.3 Visão
“ESPAMOL um agrupamento de escolas que capacita, qualifica e cria oportunidades, tornandose numa grande referência regional, correspondendo aos reais anseios da população deste
concelho.”

5.4 Valores
Dinamismo; Responsabilidade; Partilha; Sustentabilidade; Inovação; Respeito

5.5 Eixos de Orientação Estratégica
Neste ponto, e tendo por base todo o diagnóstico estratégico elaborado na fase anterior, é sistematizada a
estratégia em três eixos de intervenção, esclarecendo o que ambicionamos em cada um deles. A definição
destes temas procura, sobretudo, identificar propostas de valor púbico nas quais assentam os processos
fundamentais de atuação e de diferenciação da organização.
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Eixos Estratégicos

Pretendemos ser um Agrupamento que:
•

Sucesso Educativo

•
•
•
•

Visão Estratégica, Inovação e
Conhecimento

Comunidade e
Responsabilidade Social

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adeqúe os sistemas e metodologias de ensino às necessidades das
aprendizagens;
Promova uma cultura de rigor, de exigência e de responsabilidade;
Assegure a qualidade das práticas educativas;
Reconheça o mérito e valorize o empenho.
Estabeleça processos de funcionamento rigorosos e assentes numa
estratégia clara e motivadora;
Promova os valores do Agrupamento envolvendo as equipas de
trabalho numa cultura de compromisso organizacional;
Aplique processos de gestão que facilitem a tomada de decisão;
Aposte na formação contínua dos seus profissionais;
Otimize a eficiência e eficácia na gestão de processos e instalações;
Valorize a partilha e a inovação entre pares.
Valorize a diversidade e a multiculturalidade
Veicule valores pessoais e cívicos
Promova a sustentabilidade ambiental, a educação para a saúde e
responsabilidade social
Aposte na cooperação com as famílias;
Coopere e envolva a comunidade.

Quadro 25 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)
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6

Planear a Estratégia

Definidos que foram todos os pilares de suporte à estratégia, é importante traduzir os respetivos princípios
fundamentais em termos de planeamento plurianual. Nesse sentido recorremos à metodologia Balanced
Scorecard.

6.1 Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de gestão que surgiu na primeira metade da década de 90, que
focaliza a organização na execução da sua estratégia, identificando as prioridades de maior relevância e
assegurando que estas são, de facto, implementadas.
Kaplan e Norton (2001) entendem que o BSC tem como principais funções:
•

Comunicar a estratégia a toda a organização

•

Alinhar as ações com os objetivos estratégicos

•

Medir o desempenho organizacional

Neste ponto, as questões que se colocam são:
•

Tendo por base de raciocínio o enquadramento das análises feitas anteriormente, e em
conformidade com os princípios do BSC, como deve ser feita a estruturação e o
encadeamento das perspectivas da estratégia?

•

Quais devem ser os objectivos estratégicos definidos em cada perspetiva e o que
pretendemos com cada qual?

•

Tendo em conta as relações causa-efeito, como deve ser estruturado o mapa da estratégia?

•

A partir de cada um dos objectivos definidos, como podemos elaborar o Scorecard
Estratégico?
o

Como vamos medir o nosso plano?

o

Quais as iniciativas que necessitamos implementar?

o

Quais as metas que queremos atingir durante o ciclo do projeto educativo?
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6.2 Enquadramento das perspetivas do BSC
Na estruturação desta etapa, e no sentido de responder às questões atrás enunciadas, começa-se por
traduzir a estratégia através das perspetivas do BSC.
Assim, dadas as características do Agrupamento ESPAMOL, optou-se por gerir a relação causa-efeito
entre as perspetivas do seguinte modo:

CLIENTES E STAKEHOLDERS
O valor da nossa ação é cada vez mais escrutinado pela sociedade civil, pelo que, a nossa atuação deve
assentar na competitividade e capacidade de inter-relacionamento com a comunidade, no sentido de traduzir
as nossas ações em iniciativas geradoras de valor educativo.

PROCESSOS INTERNOS
Os processos de gestão e decisão devem resultar do envolvimento das várias equipas de trabalho nos seus
diferentes domínios de intervenção, de modo a potenciar a implementação da nossa estratégia criando, para o
efeito, procedimentos de trabalhos que promovam a eficiência de recursos e fiabilidade dos dados.

APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Os nossos colaboradores são o nosso melhor ativo e
o seu desenvolvimento e motivação são
fundamentais para o nosso sucesso. A nossa
cultura, valores e liderança têm uma grande
influência sobre os níveis de desempenho dos
colaboradores e consequentemente na obtenção das
metas preconizadas pelo Agrupamento ESPAMOL

Os nossos recursos financeiros devem ser geridos com
rigor, assegurando o cumprimento do Plano de Atividades
e Orçamento, criando lógicas de funcionamento
perspicazes e flexíveis de modo a sustentar a nossa
visão.

Quadro 26 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)
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6.3 Definição de Objetivos Estratégicos
Posto isto, é chegado o momento de definir os objetivos no seio de cada perspectiva. Os objetivos estão
codificados com a letra correspondente a cada eixo estratégico definidos.

C - Comunidade e Responsabilidade
Social

B - Visão Estratégica, Inovação e
Conhecimento

A- Sucesso Educativo

EIXOS ESTRATÉGICOS

Perspetiva – Clientes e Stakeholders
Melhorar os resultados escolares
Reduzir a indisciplina
Dinamizar ofertas de complemento educativo
Promover a orientação escolar e a diversificação da oferta formativa
Dinamizar a rede de bibliotecas escolares

A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C5

Promover a imagem/reputação do Agrupamento (comunicação externa)
Promover hábitos de preservação do meio ambiente e de responsabilidade social

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fomentar a dinamização de atividades promotoras de saúde
Garantir a satisfação dos nossos clientes/ stakeholders (externos)
Fortalecer o trabalho em parceria com outros organismos ou instituições
Perspetiva – Processos Internos

B1
B2
B3

Inovar e modernizar os processos de gestão e de apoio à tomada de decisão
Uniformizar a estrutura documental numa dinâmica de cultura de agrupamento
Otimizar a gestão de espaços e equipamentos
Uniformizar procedimentos reforçando a articulação vertical e horizontal

A6
C6
C7

Melhorar a comunicação interna
Garantir os procedimentos de segurança no Agrupamento
Perspetiva – Aprendizagem e Crescimento
Promover uma participação ativa da comunidade escolar nas políticas de melhoria contínua.
Desenvolver a formação profissional e individual dos colaboradores

B4
B5
C6

Promover a satisfação dos colaboradores (docente e não docente)
Perspetiva – Equilíbrio Financeiro
Garantir os procedimentos administrativos para uma gestão financeira rigorosa e transparente
Aumentar a dotação orçamental do orçamento privativo do Agrupamento
Optimizar a eficiência financeira do exercício anual do agrupamento
Quadro 27 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)
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6.4 Mapa da Estratégia

Depois da definição dos objetivos em cada uma das perspetivas, passa-se à construção do mapa da
estratégia, com o intuito de transmitir toda a arquitetura inerente à definição da mesma.
O Mapa da Estratégia foi desenhado na premissa de que a sua leitura deve ser vertical, no sentido
ascendente, contendo na sua base os valores que sustentam a filosofia de trabalho da organização.
Conforme proposto por Kaplan e Norton (2009), as melhores e mais recentes práticas formulam os seus
mapas em temas estratégicos que dão, sobretudo, corpo a combinações verticais de objectivos.
O mapa da estratégia proposto assenta na articulação de três grandes blocos estruturais:
•

Os valores sustentam a filosofia de trabalho a implementar no Agrupamento ESPAMOL;

•

Os objetivos estão agrupados pelas perspetivas do BSC e codificados tendo em conta o eixo
estratégico predominante;

•

Os objetivos dentro de cada perspetiva estão ligados numa relação causa-efeito no sentido de se
dar corpo à missão e visão do Agrupamento ESPAMOL.
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MAPA DA ESTRATÉGIA
ESPAMOL - um agrupamento de escolas que capacita, qualifica e cria oportunidades, tornando-se numa grande referência regional, correspondendo aos reais
anseios da população deste concelho

Visão

Missão

Promover o sucesso educativo e a responsabilidade social e cívica, numa perspectiva de envolvimento de todos os parceiros educativos, através de um serviço de qualidade,
potenciando o conhecimento e as competências dos alunos, de modo a que possam, no futuro, explorar as suas capacidades e integrar-se ativamente na sociedade

Temas de
orientação
estratégica

A - Sucesso Educativo

B - Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Melhorar os resultados escolares

A1

Reduzir a indisciplina

Promover a orientação escolar e a
diversificação da oferta formativa

C - Comunidade e Responsabilidade Social

Dinamizar ofertas de complemento
educativo

A2

A4

Dinamizar as bibliotecas escolares

A3

A5

Clientes/
Stakeholders
Promover a imagem/reputação do
Agrupamento (comunicação externa)

Promover hábitos de preservação do meio
ambiente e de responsabilidade social

C1

Garantir a satisfação dos nossos clientes/
stakeholders (externos)

Equilíbrio
Financeiro

Aprendizagem e
Crescimento

Processos
Internos

Valores

Fomentar a dinamização de atividades
promotoras de saúde

C2

Fortalecer o trabalho em parceria com
outros organismos ou instituições

C4

C3

C5

Inovar e modernizar os processos de gestão
e de apoio à tomada de decisão

B1

Uniformizar a estrutura documental numa
dinâmica de cultura de agrupamento

B2

Otimizar a gestão de espaços e
equipamentos

B3

Uniformizar procedimentos reforçando a
articulação vertical e horizontal

A6

Melhorar a comunicação interna

C6

Garantir os procedimentos de segurança no
agrupamento

C7

Promover uma participação ativa da
comunidade escolar nas políticas de
melhoria contínua.

Desenvolver a formação profissional e
individual dos colaboradores

Dinamismo
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B5

.

Garantir os procedimentos administrativos
para uma gestão financeira rigorosa e
transparente

B4

Promover a satisfação dos colaboradores
(docente e não docente)

Responsabilidade

.

Aumentar a dotação orçamental do
orçamento privativo do Agrupamento

C8

Partilha

.

Sustentabilidade

.

B7

B6

Optimizar a eficiência financeira do exercício
anual do agrupamento

Inovação

.

Respeito

B8
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7

Delinear as operações

Esta fase assume-se como uma etapa crucial de tradução da estratégia corporativa aos níveis mais
operacionais do Agrupamento ESPAMOL.
Deste modo, é fundamental que se garanta que todas as unidades orgânicas do agrupamento estejam em
sintonia, pelo que as questões que se agora se colocam são:
•

Quais são os indicadores que nos ajudam a aferir cada objetivo estratégico?

•

Quais são as iniciativas que temos de implementar?

•

Qual o nosso ponto de partida e quais as metas anuais que queremos atingir?

•

Como podemos construir o Scorecard estratégico?
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Ponderação

Sucesso Educativo

Melhorar os resultados escolares

Objetivo 01
Iniciativa

Eixo A

Clientes/Stakeholders

SubIniciativa

Indicador

Acompanhar alunos com necessidades

2018/19

Partida
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

Taxa de sucesso dos alunos que beneficiam de RTP

96%

=>96%

20%

=>96%

20%

=>96%

20%

Taxa de sucesso dos alunos que frequentam as aulas de apoio ou
Gabinete na respetiva disciplina

67%

=>70%

20%

=>70%

20%

=>70%

20%

10%

100%

10%

100%

10%

10%

=>65%

10%

=>65%

10%

=>78%

20%

=>78%

20%

educativas
Aulas de apoio/Gabinetes de explicação

Apoios
Educativos

25%

Aulas de apoio de preparação para exame

Nº de disciplinas sujeitas a exame com aulas de preparação
Taxa de assiduidade às aulas

Planos de acomp. de atividades pedagógico-individual
(PAPI)

Taxa de sucesso dos alunos com PAAPI

Tutorias

Taxa de sucesso dos alunos que frequentam as tutorias

Exames Nacionais/Avaliação Externa
Atividade
Letiva
Prática letiva/ avaliação Interna

55%

Prática letiva/ avaliação Interna

Gestão
Pedagógica e
curricular

10%

10%

65%
78,00%
79%

100%
=>65%
=>78%
=>80%

20%
20%

=>80%

20%

=>80%

20%

Desvio da avaliação interna/externa 3ºCEB

-0,36

<=0,24

10%

<=0,23

10%

<=0,22

10%

Desvio da avaliação interna/externa Secundário

-2,37

<=1,9

10%

<=1,8

10%

<=1,7

10%

Média de avaliação externa 3ºCEB

2,70

=>2,8

10%

=>2,9

10%

=>3,0

10%

Média de avaliação externa Secundário

10,07

=>10,8

10%

=>11

10%

=>11

10%

Média de avaliação interna 2º CEB

3,62

=>3,65

12%

=>3,7

12%

=>3,7

12%

Média de avaliação interna 3ºCEB

3,58

=>3,6

12%

=>3,63

12%

=>3,65

12%

Média de avaliação interna Secundário

12,7

=>12,7

12%

=>12,8

12%

=>12,9

12%

Taxa de alunos em quadro de excelência

9,8%

=>9,8%

5%

=>9,9%

5,00%

=>10%

5%

Taxa de sucesso académico do Agrupamento

85%

=>86%

12%

=>87%

12%

=>89%

12,00%

60,9%

=>61%

7%

=>62%

7%

=>63%

7%

Taxa de sucesso pleno do Agrupamento
Atividades
diversas
inseridas em
PAA

n/a

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

86%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

84%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Observação da prática letiva

Percentagem de docentes observados

98%

=>98%

50%

=>98%

50%

=>98%

50%

Testes comuns

Grau de cumprimento dos testes comuns

100%

100%

50%

100%

50%

100%

50%
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Scorecard Estratégico - Metas
Plurianuais
Perspetiva

Clientes/Stakeholders

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Eixo A

Objetivo 02
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA

Ponderação
10%

Reduzir a indisciplina
SubIniciativa

90%

Indicador

Partida

Meta

2018/19
Ponderação

Meta

2019/20
Ponderação

Meta

2020/21
Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

86%

=>85%

50%

=>85%

50,00%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Nível de sucesso das atividades

85%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Funcionamento regular da comissão
disciplinar
Medidas de
combate à
indisciplina na
ESPAMOL

Sucesso Educativo

Nº de inconformidades no prazo para tratamento do processo

5

<=4

20%

<=2

20%

<=1

20%

Nº de processos disciplinares - corretivos

53

<=53

10%

<=50

10%

<=47

10%

Nº de processos disciplinares - sancionatórios

25

<=25

10%

<=25

10%

<=25

10%

Nº de alunos encaminhados para o gabinete

164

<=150

20%

<=120

20%

<=100

20%

Gabinete de Gestão de Conflitos
(GAGECO)

Nº de reincidências

40

<=35

10%

<=30

10%

<=30

10%

Nº total de ocorrências

245

<=240

15%

<=225

20%

<=200

20%

Reunião com os Delegados de Turma/Associação de
Estudantes

Nº de reuniões por ano

3

=>3

5%

=>3=>3

5%

=>3 =>3

5%

Articulação com a Equipa Multidisciplinar

Nº de alunos sinalizados não reincidentes

n/a

<=30%

10%

<=40%

10%

<=50%

10%
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Scorecard Estratégico - Metas
Plurianuais
Perspetiva

Clientes/Stakeholders

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Eixo A

Objetivo 03
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA

Ponderação
10%

Sucesso
Educativo

Dinamizar ofertas de complemento educativo
SubIniciativa

Indicador

Partida

Meta

2018/19
Ponderação

Meta

2019/20
Ponderação

Meta

2020/21
Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

92%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

82,85%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nº de clubes

3

=>3

40%

=>3

40%

=>3

40%

Nº total de alunos envolvidos nos clubes

30

=>30

60%

=>35

60%

=>40

60%

Nº de Grupos/equipas

10

=>10

20%

=>10

50%

=>10

50%

Nº total de alunos envolvidos nos grupos/equipas

213

=>220

80,%

=>220

50%

=>220

50%

=>6

100%

=>6

100%

=>6

100%

Clubes

27,5%

Funcionamento regular das atividades dos
clubes

Desporto
Escolar

35%

Funcionamento regular das atividades dos
grupos/equipas

Oferta
complementar
diversificada

27,5%

Funcionamento regular das atividades das OCD Nº de apresentações
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo A

Clientes/Stakeholders

Objetivo 04

Sucesso
Educativo

Promover a orientação, escolar e a diversificação da oferta formativa
2018/19

Iniciativa

Ponderação

Atividades
diversas inseridas
em PAA

Plano de Oferta
formativa do
agrupamento

10%

45%

SubIniciativa

45%

Partida

Meta

2019/20

Ponderação

2020/21

Meta

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

77%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

85%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nº de transferências de alunos que finalizaram o 9ºano

33

<=25

20%

<=20

30%

<=18

25%

=>1 480

30%

=>1 500

40%

=>1 510

25%

=>4

25%

Conceber a oferta educativa do
agrupamento de acordo com as
expetativas da comunidade

Ensino Bilingue

Serviços de
Psicologia e
Orientação

Indicador

Nº total de alunos matriculados no agrupamento

1531

Tipologias de ofertas formativas

4

=>4

20%

=>4

30%

Nº de anos de escolaridade abrangidos

2

3

15%

4

15%

5

15%

Nº de Turmas abrangidas

2

3

15%

4

15%

5

15%

Atendimentos no âmbito de
apoios psicológicos

% de alunos encaminhados vs apoiados

100%

100%

25%

100%

25%

100%

25%

taxa de sucesso dos alunos apoiados

78%

=>80%

25%

=>85%

25%

=>90%

25%

Divulgação da oferta formativa

nº de alunos novos captados

7

=>8

25%

=>10

25%

=>12

25%

Orientação vocacional

taxa de alunos de 9ºano abrangidos

86%

100%

25%

100%

25%

100%

25%
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Projeto Educativo do Agrupamento

Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo A

Clientes/Stakeholders

Objetivo 05

Sucesso
Educativo

Dinamizar as bibliotecas escolares
2018/19

Iniciativa

Ponderação

SubIniciativa

Indicador

Aplicação do questionário de avaliação
Atividades de
articulação
com a
biblioteca
escolar

Fundo
documental

40%

Funcionamento regular das atividades de
articulação

questionários de avaliação
% de professores que trabalham em parceria com a biblioteca
escolar
estatísticas de utilização dos serviços da biblioteca
relatório trimestral de autoavaliação da Biblioteca Escolar

20%

Documento de Politica documental

40%

Projeto "Ler + hoje!"

Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2015-05-31

--

45,00%

=>48%

35%

<2016-0731

2015-07-31
1

2020/21

Ponderação

--<=2019-05-31

Meta

Ponderação

25%

--

--

=>51%

25%

=>55%

35%

30%

<2017-0731

25%

<2018-0731

30%

1

35%

1

25%

1

35%

Proposta de aquisição de fundo documental

2015-01-31

<=2016-0131

50,%

<=2017-0131

50%

2018-01-31

50%

Reformulação do documento

2016-01-02

<=2015-1031

50%

<=2016-1031

50%

<=2017-1031

50%

=>75%

25%

=>75%

25%

=>75%

25%

<=2016-0630

25%

<=2017-0630

25%

<=2018-0630

25%

% de turmas envolvidas
Plano Nacional
de leitura

Partida

Elaboração do plano

50,00%
2015-06-30

Nº de atividades desenvolvidas

31

=>31

25%

=>31

25%

=>31

25%

Nº de unidades educativas envolvidas

6

6

25%

6

25%

6

25 %
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Projeto Educativo do Agrupamento

Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva
Objetivo 06
Iniciativa

Autonomia e
Flexibilidade Curricular

Avaliação formativa

Atividades diversas
inseridas em PAA

Sucesso Educativo

Uniformizar procedimentos reforçando a articulação vertical e horizontal

Ponderação

Promover a
articulação
curricular e a
sequencialidad
e entre ciclos

Eixo A

Processos Internos

SubIniciativa

Indicador

Partida

2018/19
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Implementar a matriz de articulação
curricular

Elaborar e rever anualmente uma matriz de articulação
curricular

1

<=2018-10-30

40%

<=2019-10-30

Reuniões de transição de ciclo

Nº de reuniões

1

1

30%

1

Reuniões da Equipa de Articulação
Curricular

Nº de reuniões

=>3

30%

=>1

Implementar o Projeto de Autonomia
e Flexibilidade Curricular

Implementar o Projeto nas turmas abrangidas pela flexibilidade

n/a

<=2019-06-30

35%

Elaborar o DAC (Dominios de
Autonomia Curricular

Elaborar o DAC nas turmas abrangidas pela flexibilidade

n/a

<=2018-11-15

Implementar o DAC (Dominios de
Autonomia Curricular

Implementar o DAC nas turmas abrangidas pela flexibilidade

n/a

Meta

Ponderação

<=2020-10-30

40%

1

30%

30%

=>1

30%

<=2020-06-30

35%

<=2021-06-30

35%

30%

<=2019-11-15

30%

<=2020-11-15

30%

100%

35%

100%

35%

100%

35%

40%
30%

30%

40%

20%

10%

3

Registo e monitorização
Monitorização dos momentos de
avaliação formativa

Nº de avaliações formativas por ano

5

=>5

50%

=>5

50%

=>5

50%

Nº de reuniões de grupo disciplinar para análise e reflexão

3

=>3

50%

=>3

50%

=>3

50%

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

88%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Taxa média de sucesso das atividades

81%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais

Perspetiva

Processos Internos

Objetivo 01
Iniciativa

Análise dos
resultados
escolares
Autonomia e
Flexibilidade
Curricular

Ponderação

30%

30%

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento
Eixo B
Inovar e modernizar os processos de gestão de apoio à tomada de decisão

SubIniciativa

Indicador

Registo e análise dos resultados escolares em conselho
de tuirma e de ano
envolvidos

% de conselhos de turma/ano

Registo e análise dos resultados escolares em subdepartamento

% de Subdepartamentos envolvidos

Monitorização do cumprimento do Projeto de
Autonomia e Flexibilidade Curricular

Elaboração de relatório anual

2018/19

Partida
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

100%

100%

50%

100%

100%

50% 50% 100%

n/a

<=2019-07-

2020/21

Ponderação

100%

Meta

Ponderação

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

<=2019-07-15

50%

<=2019-07-15

50%

50%

1

50%

1

50%

15
Monitorização do Grau de cumprimento dos DAC

Equipa de
avaliação
interna

30%

Funcionamento regular da equipa de
auto- avaliação

Equipa de
coordenação de
projetos

10%

Monitorizar as atividades do plano anual de atividades

Monitorizar trimestralmente
Levantamento trimestral dos resultados escolares
Aplicação de questionários de satisfação
Monitorização trimestral do PAA

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

n/a

1

1

1

60%

1

1

1

40%

1

1

1

100%

1

60%
60,00%

1

1

1
100%

60%
40,%

1

100,%

Projeto Educativo do Agrupamento

Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais

Perspetiva

Processos Internos

Objetivo 02
Iniciativa

Atualizar os
documentos
orientadores do
agrupamento

Equipa de
uniformização
documental

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Eixo B

Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Uniformizar a estrutura documental numa dinâmica de cultura de agrupamento

Ponderação

80%

20%

SubIniciativa

Indicador

2018/19

Partida
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

<=2018-1030

25%

<=2019-1030

25%

<=2020-1030

25%

Atualização do PAA

Envio do documento dentro do prazo definido

2017-1018

Atualização do PEA

Envio do documento dentro do prazo definido

2017-0928

<=2018-1015

25%

<=2019-0930

25%

<=2020-0930

25%

Atualização do PEDC

Envio do documento dentro do prazo definido

2017-1013

<=2018-1030

25%

<=2019-1030

25%

<=2020-1015

25%

Atualização RI

Envio do documento dentro do prazo definido

100%

100%

25%

100%

25%

100%

25%

Atualizar a documentação do agrupamento
definidos pela direção

Atualização/verificação de documentos dentro dos prazos

85%

100%

50%

100%

50%

100%

100%

Criar um manual de acolhi/ para pessoal não
docente

Elaborar o documento

<=2019-0405

50%

<=2020-0715

50%

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

2017-0713

49
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais

Perspetiva

Processos Internos

Objetivo 03
Iniciativa
Plano de
apetrechamento e
de melhoria dos
espaços do
Agrupamento
Plano de
gestão e
manutenção
dos espaços
e
equipamentos

Ponderação

50%

50%

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Eixo B

Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Otimizar a gestão de equipamentos e espaços escolares
SubIniciativa

Elaborar, aplicar e monitorizar o plano

Criar dossier de manutenção para
cada tipologia de espaço existente

Indicador

Partida

Concepção e revisão do documento

2018-0402

Taxa de concretização anual do plano

68%

Concepção e revisão do documento

2018-0702

Taxa de concretização anual do plano

27%

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

2018/19
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

<=2018-1231

30,00%

<=2019-1231

30,00%

<=2020-1231

30,00%

=>75%

70,00%

=>75%

70,00%

=>75%

70,00%

<=2018-1231

30,00%

<=2019-1231

30,00%

<=2020-1231

30,00%

=>75%

70,00%

=>75%

70,00%

=>75%

70,00%

Projeto Educativo do Agrupamento

Scorecard Estratégico - Metas
Plurianuais
Perspetiva

Aprendizagem e Crescimento

Objetivo 04

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Eixo B

Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Promover a participaçao ativa da comunidade escolar nas políticas de melhoria continua
2018/19

Partida

Iniciativa

Ponderação

Atividades
diversas inseridas
em PAA
Programa de
envolvimento e
participação da
comunidade
escolar nas
politicas de
melhoria continua

Identificação de
boas práticas

10%

40%

30%

SubIniciativa

Indicador

Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

0,00%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

n/a

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Reunir periodicamente com a APELA XXI

nº de reuniões

6

=>6

25%

=>6

25%

=>6

25%

Reunir periodicamente com o conselho de delegados nº de reuniões

2

=>2

25%

=>2

25%

=>2

25%

Reunir periodicamente com o PD

nº de reuniões

2

=>2

25%

=>2

25%

=>2

25%

Reunir periodicamente com o PND

nº de reuniões

2

=>2

25%

=>2

25%

=>2

25%

n/a

Criar, em sede de subdepartamento, um
momento de reflexão, anual, sobre

1

1

100%

1

100%

100%

nº de reuniões

“boas práticas” em sala de aula, como
consequência dos momentos de observação
da prática letiva
Equipa de Projetos

20%

Divulgar as atividades do PAA
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Divulgação mensal das actividades

n/a

=>7

100%

=>7

100%

=>7

100%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais

Perspetiva

Aprendizagem e Crescimento

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento
Eixo B

Objetivo 05
Iniciativa

Ponderação

Desenvolver a formação profissional e individual dos colaboradores
SubIniciativa

Indicador
% de professores envolvidos

Plano de formação de PD
Plano de
Formação
interna do
Agrupament
o

Elaborar o plano
Taxa de concretização do plano

100%

% colaboradores envolvidos
Plano de formação de PND

Elaborar do plano
Taxa de concretização do plano

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

2018/19

Partida
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

=>60,00%

20%

=>70,00%

20%

=>80,00%

20%

<=2018-1215

10%

<=2019-1115

10%

<=2020-1115

10%

81,80%

=>85,00%

20%

=>85,00%

20%

=>85,00%

20%

53%

=>60,00%

20%

=>70,00%

20%

=>80,00%

20%

<=2018-1115

10%

<=2019-1115

10%

<=2020-1115

10%

=>80,00%

20%

=>85,00%

20%

=>85,00%

20%

57%
2018-02-28

2018-07-25
n/a

Projeto Educativo do Agrupamento

Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais

Perspetiva

Equilíbrio Financeiro

Objetivo 06
Iniciativa
Aquisições de
bens ou
serviços e
pagamentos a
fornecedores
Inventariação e
catalogação
patrimonial Mapa de
Existências
Orçamento e
relatório de
conta de
gerência
referente ao
Exercício anual

Projeto Educativo do Agrupamento
ESPAMOL
Eixo B

Ponderação

50%

30%

20%

Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Garantir os procedimentos administrativos para uma gestão financeira rigorosa e transparente
SubIniciativa

Indicador
Nº de inconformidades nos procedimentos

Aquisições de bens ou serviços e
respetivo pagamento

prazo médio de pagamento

Manter atualizado o mapa de existências de material e
património

Elaboar relatório da conta de gerência referente a cada
exercício anual

Concretização anual da tarefa

Aprovação em Conselho Geral

Elaborar proposta de orçamento para o Agrupamento Aprovação em Conselho Geral

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

2018/19

Partida
Meta

0

2019/20

Ponderação

0

40%

Meta

2020/21

Ponderação

0

60%

Ponderação

0
<=30 dias

40%

<=60 dias

60%

2010-01-14

<=2019-0831

100%

<=2020-0831

100%

<=2021-0831

100%

2018-05-24

<=2019-0430

50%

<=2020-0430

50%

<=2021-0430

50%

2018-01-30

<=2019-0215

50%

<=2020-0215

50%

<=2021-0215

50%

33 dias

<=30 dias

40%

Meta

60%

53
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo B

Equilíbrio Financeiro

Objetivo 07

Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Aumentar a dotação orçamental do orçamento privativo do Agrupamento
2015/16

Partida

Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA

Ponderação

10%

SubIniciativa

Indicador

Meta

2016/17

Ponderação

Meta

2017/18

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

90%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

95%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>3

100%

=>3

100%

=>3

100%

Candidaturas a
programas de
apoio

40%

Concorrer a projetos com vista a garantir apoios
financeiros e materiais para a escola

Nº projetos com financiamento

Donativos/patrocí
nios

10%

Angariação de donativos

Total de donativos/Patrocínios (convertido em euros)

400€

=>750€

100%

=>750€

100%

=>750€

100%

Promover eventos abertos à comunidade com receita
financeira para o Agrupamento

Receita total obtida

2500€

=>3500€

50%

=>4000€

50%

=>4000€

50%

Promover eventos abertos à comunidade com receita
financeira para o agruprupamento

Nº de iniciativas

1

=>1

50%

=>1

50%

=>1

50%

Gerir o funcionamento dos bufetes

Lucro obtido (Receita total-despesa total)

n/a

=>1000€

100%

=>1200€

100%

=>1500€

100%

Gerir o funcionamento da Papelaria

Lucro obtido (Receita total-despesa total)

n/a

=>500€

100%

=>500€

100%

=>500€

100%

Eventos
pontuais com
receita para o
agrupamento
Exploração
dos bufetes
escolares
Exploração dos
bufetes
escolares

20%

3

10%

10%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo B

Equilíbrio
Financeiro

Objetivo 08

Visão Estratégica, Inovação e Conhecimento

Optimizar a eficiência financanceira do exercício anual do agrupamento
2018/19

Iniciativa

Ponderação

Atividades
diversas inseridas
em PAA

Redução de
custos de
funcionamento

Redução de custos em
material de desgaste rápido

10%

70%

20%

SubIniciativa

Indicador

Partida

Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

n/a

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

n/a

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Água

Consumo de água

3 386 m3

<=3300 m3

20%

<=3000 m3

20%

<=3000m3

20%

Gás

Consumo de gás

5044 kg

<=5000
kg

40%

<=5000
kg

40%

<=5000
kg

40%

Luz

Consumo de luz

98741
Kwh

<=90000
Kwh

Papel

resmas de papel

1563

<=900

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

40%
100%

<=90000Kwh
<=850

40%

<=85000
Kwh

40%

100%

<=800

100%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo C

Clientes/Stakeholders

Objetivo 01

Comunidade e Responsabilidade Social

Promover a imagem/reputação do Agrupamento (com. externa)
2015/16

Partida

Iniciativa

Ponderação

Atividades
diversas inseridas
em PAA
Equipa de
comunicação do
agrupamento

10%

90%

SubIniciativa

Indicador

Meta

2016/17

Ponderação

Meta

2017/18

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

84%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

89%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

2018-07-13

<=2018-1130

30%

<=2019-1130

30%

<=2020-1130

30%

Divulgação junto da Comunidade Educativa

n/a

<=14/12/20
18

30%

<=14/12/20
19

30%

<=14/12/20
18

30%

Taxa de concretização do plano

67%

=>80,00%

40%

=>80,00%

40%

=>80,00%

40%

=>6

40%

=>6

40%

=>6

40%

Plano de comunicação externa

Promoção do agrupamento em eventos

Elaboração do Plano

Nº participação em eventos

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira
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Projeto Educativo do Agrupamento

Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva
Objetivo 02
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA
Programa de
Promoção de
hábitos e
preservação do
meio ambiente
Programa
de
responsabili
dade social
do
agrupamento
Relação com a
CPCJ

Eixo C

Clientes/Stakeholders

Ponderação
10%

Promover hábitos de preservação do meio ambiente e responsabilidade social
Indicador

Partida

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

77%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

84%

SubIniciativa

40%

Funcionamento regular das atividades do
programa

40%

Funcionamento regular das atividades do
programa

10%

Comunidade e Responsabilidade Social

Articular com a CPCJ de Lagoa, no sentido de garantir
o devido acompanhamento aos jovens sinalizados

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira

Número de escolas do agrupamento envolvidas

6

Taxa concretização do Plano

n/a

Número atividades realizadas

3

Número de escolas do agrupamento envolvidas

6

% de alunos sinalizados/acompanhados

2018/19
Meta

=>85%
=>85%
6
=>80%
=>3
6

100%

2019/20

Ponderação

100%

50%
50%
50%
50%
70%
30%

100,%

Meta

=>85%
=>85%
6
=>90%
=>3
6
100%

2020/21

Ponderação

50%
50%
50%
50%
70%
30%

100%

Meta

=>85%
=>85%
6
=>90%
=>3
6
100%

Ponderação

50%
50%
50%
50%
70%
30%

100%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva
Objetivo 03
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA

Programa
de Educação
para a Saúde
- PES

Eixo C

Clientes/Stakeholders

Ponderação
10%

90%

Comunidade e Responsabilidade Social

Fomentar a dinamização de atividades promotoras de saúde
SubIniciativa

Indicador

Funcionamento regular das atividades do
programa

Funcionamento regular das atividades do
programa

Partida

2018/19
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

Taxa de concretização das atividades

82%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Taxa média de sucesso das atividades

86%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Cumprimento da carga horária, estipulada por lei, para Prog
de Ed Sexual em todas as turmas do agrup

100%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

Nº Ações de formação/palestras concretizadas

12

=>12

20%

=>12

20%

=>12

20%

Nº de alunos acompanhados pela equipa GAIA

5

Nº de Ciclos de ensino envolvidos
% de turmas que dinamizaram atividades PES
Nº Projetos em desenvolvimento no Agrupamento
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5
100%
6 Projetos

=>5 Alunos
5

20%
10%

=>5 Alunos
5

20%
10%

=>5 Alunos
5

20%
10%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

=>6
Projetos

20%

=>6
Projetos

20%

=>6
Projetos

20%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva
Objetivo 04
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA

Programa de
monitorização
da qualidade
dos serviços
do
agrupamento

Eixo C

Clientes/Stakeholders

Ponderação
10%

90%

Comunidade e Responsabilidade Social

Garantir a satisfação dos nossos clientes/stakeholders (externos)
SubIniciativa

Indicador

Partida

2015/16
Meta

2016/17

Ponderação

Meta

2017/18

Ponderação

Meta

Ponderação

Taxa de concretização das atividades

89%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Taxa média de sucesso das atividades

87%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Aplicar o questionário de satisfação a alunos

Índice médio de satisfação

69%

=>75%

40%

=>80%

40%

=>80%

40%

Aplicar o questionário de satisfação a EE

índice médio de satisfação

72%

=>75%

40%

=>80%

30%

=>80%

40%

Aplicar o questionário de satisfação a fornecedores índice médio de satisfação

85%

--

--

=>85%

10%

--

Aplicar o Questionário de satisfação parceiros índice médio de satisfação

64%

--

--

=>70%

10%

--

Funcionamento regular das atividades do
programa

Livro de reclamações
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nº de reclamações fundamentadas

0

0

20%

0

10%

--0

20%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva
Objetivo 05
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA
Parcerias
Internacionais
Programas de
cooperação Nacional
e Regional

Eixo C

Clientes/Stakeholde
rs

Comunidade e Responsabilidade Social

Fortalecer o trabalho em parceria com outros organismos ou
instituições.
2018/19

2019/20

2020/21

Indicador

Partida

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

90%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

84%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

45%

Reforçar o desenvimento de projetos e parcerias com
escolas estrangeiras

Nº de projetos/Parcerias desenvolvidos

3

=>5

100%

=>6

100%

=>6

100%

45%

Reforçar o desenvolvimento de parcerias com
instituições de cariz nacional/regional

Nº de parcerias desenvolvidas

48

=>48

100%

=>48

100%

=>48

100%

Ponderação
10%

SubIniciativa
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Meta

Ponderação

Meta

Ponderação

Meta

Ponderação
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo C

Processos Internos

Objetivo 06
Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA
Equipa de
comunicação do
agrupamento

Ponderação
10%

90%

Comunidade e Responsabilidade Social

Melhorar a comunicação interna
SubIniciativa

Indicador

Partida

2018/19
Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

87%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

95%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Atualizar o plano

n/a

<=2018-1030

30%

<=2019-1030

30%

<=2020-1030

30%

Divulgação do plano

n/a

<=2018-1030

30%

<=2019-1030

30%

<=2020-1030

30%

n/a

=>80,00%

40%

=>90,00%

40%

=>95,00%

40%

Plano de comunicação interna

Taxa de concretização do plano
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo C

Processos
Internos

Objetivo 07
Iniciativa

Plano de
segurança
do
agrupamen
to
Sistema de
controlo de
entradas nas
escolas

Ponderação

50%

30%

Comunidade e Responsabilidade Social

Garantir os procedimentos de segurança no
agrupamento
SubIniciativa

Indicador

2018/19
Partida

Meta

2019/20

Ponderação

Meta

2020/21

Ponderação

Meta

Ponderação

Monitorizar e manter a sinalética de
emergência

Nº de Monitorizações trimestrais por unidade educativa

2

2

25%

1

25%

1

25%

Realizar simulacros

Nº de exercícios de evacuação por unidade educativa

2

=>2

25%

=>2

25%

=>2

25%

Rever e atualizar os planos de segurança

Nº de revisões anuais

1

1

25%

=>1

25%

=>1

25%

Sessão de esclarecimento sobre segurança

Nº de sessões por ano

1

1

25%

=>1

25%

1

25%

Garantir o controlo de entradas e saídas

Nº de escolas com assistentes na portaria

6

6

60,%

6

60%

6

60%
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Scorecard Estratégico - Metas Plurianuais
Projeto Educativo do Agrupamento ESPAMOL
Perspetiva

Eixo C

Clientes/Stakeholders

Objetivo 08

Comunidade e Responsabilidade Social

Promover a satisfação dos colaboradores (docente e não docente)
2015/16

Iniciativa
Atividades
diversas
inseridas em
PAA
Programa de
monitorização da
qualidade dos
serviços do
agrupamento

Ponderação

10,00%

90,00%

SubIniciativa

Indicador

2016/17

2017/18

Partida
Meta

Ponderação

Meta

Ponderação

Meta

Ponderação

Concretização das atividades

Taxa de concretização das atividades

91%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Nível de sucesso das atividades

Taxa média de sucesso das atividades

92%

=>85%

50%

=>85%

50%

=>85%

50%

Aplicar Questionário de Satisfação a Pessoal Docente Índice Médio de Satisfação

75%

=>80%

50%

=>80%

50%

=>80%

50%

Aplicar Questionário de Satisfação a Pessoal Não
Docente

71%

=>80%

50%

=>80%

50%

=>80%

50%
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8

Avaliar e aprender

Chegados a esta etapa, as questões que se impõem são:
•

Qual a metodologia e instrumentos a adoptar de modo a permitir monitorizar a implementação
da estratégia?

•

Quais os critérios de aferição da performance?

•

Como operacionalizar todo este processo?

8.1 Metodologia de Monitorização
De acordo com Caldeira (2005), “a escolha de um documento de monitorização deve constituir uma
prioridade para a organização”.
A criação de uma equipa que coordene a aplicação desta medida assume um papel fundamental, quer na
tradução da estratégia junto das diferentes equipas de trabalho quer ainda na aferição conjunta em
reuniões de pilotagem estratégica. Estas reuniões, mais do que analisar e justificar o desempenho
passado, devem propor iniciativas a desencadear em virtude das tendências de performance registadas, no
sentido de assegurar o bom funcionamento do ciclo da melhoria contínua PDCA (Plan, Do, Check e Act).
Existem no mercado inúmeros softwares facilitadores na aplicação do BSC. No entanto, e na medida que
se trata de uma organização estatal sem fins lucrativos pensa-se que, numa fase inicial dos procedimentos
se deve testar este modelo através de uma folha de cálculo do Excel, optimizando e traduzindo, numa
lógica mais operacional, o mapa da estratégia e os respetivos scorecards.
Esta ideia é corroborada por Caldeira (2005), na medida que afirma que, “no primeiro ano de
acompanhamento, as organizações devem privilegiar as folhas de excel para elaboração da
monitorização”. Não serão abandonadas as tecnologias mais robustas, mas apenas adiada a sua
implementação. Importa primeiro que a organização encontre o seu próprio modelo de monitorização e
conquiste as suas rotinas de medição.
Neste sentido, o Excel pode ser considerado uma boa opção na medida em que:
•

O processo de implementação é rápido

•

Os custos de implementação e manutenção são mínimos

•

Qualquer Layout é possível

•

Qualquer alteração estruturante é feita internamente na própria organização

O documento elaborado em Excel apresenta as seguintes características:
•

Permite uma monitorização anual para o Scorecard Estratégico

•

Permite uma monitorização trimestral dos Scorecards anuais

•

Permite o esclarecimento do mapa da estratégia
o

Por perspetivas e objectivos
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o

Por metas anuais/plurianuais

•

Aspecto visual atrativo

•

Utilização de cores para ilustrar em que medidas as metas estão a ser cumpridas

8.2 Definição de critérios de aferição da performance
Como referido anteriormente, foi criada uma folha de cálculo em Excel, no sentido de sistematizar um
conjunto de informações de gestão através do qual se efetua o controlo dos níveis de performance e
acompanhamento das iniciativas propostas para a prossecução da estratégia.
Os critérios definidos para monitorizar a performance obtida através da análise dos indicadores de
resultados, referentes a cada indicador, seguem um sistema de pontuação que pode oscilar entre os 0 e os
100 pontos, facilitando o controlo do desempenho e a comparação dos níveis de performance entre
objectivos, iniciativas e indicadores. Deste modo, a performance de todos os objectivos,
independentemente da unidade de medida dos vários indicadores (percentagem, horas, nº de
ocorrências,…, etc) é aferida com base num sistema de pontuação automática, em que:

•

São atribuídos 50 pontos quando a performance verificada é igual à meta fixada;

•

São atribuídos mais de 50 pontos quando a performance verificada é superior à meta
fixada. A pontuação atribuída será determinada na proporção exata do resultado atingido
com o resultado que se pretendia atingir, porém o valor nunca será maior do que 100.

•

São atribuídos menos de 50 pontos quando a performance verificada é inferior à meta
fixada. A pontuação atribuída será determinada na proporção exata do resultado atingido
com o resultado que se pretendia atingir, porém o valor nunca será menor do que zero.

Assim, a folha de cálculo foi parametrizada de forma a classificar uniformemente o desempenho
relativamente a cada indicador, imprimindo a todos o mesmo nível de exigência, através da escala que
abaixo se apresenta (vd quadro 28):
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Não atingido

Até 90%

Não Cumprido (0 pts – 25 pts)

Alerta

Entre 91% e 99%

Não Cumprido (26pts – 49 pts)

Atingido

100%

Cumprido (50pts)

Superado

Mais de 100%

Superado (51 pts – 100pts)

Quadro 28 – (Fonte: Equipa de elaboração do PEA)

Por outro lado, para além deste sistema de pontuação em que a eficácia é medida através do
“posicionamento” do valor da performance no intervalo entre os valores mínimos e máximos de cada
indicador, existe outro sistema de medição paralelo que “transfere” de forma ponderada o peso de cada
indicador para a concretização da iniciativa.
Por sua vez, cada objetivo pode ser operacionalizado por várias iniciativas, sendo que a cada uma é
atribuída uma determinada ponderação tendo em consideração os diferentes graus de importância das
ações adoptadas para se atingir o propósito em causa. A soma ponderada de todas as iniciativas traduz
a concretização do objetivo estratégico
O sistema de avaliação do desempenho assim parametrizado permite assegurar que as decisões são cada
vez mais baseadas em outputs objetivos e devidamente quantificados provenientes do próprio sistema.
Quanto ao procedimento de aferição e recolha dos dados este modelo, gerido através de folhas de cálculo
em Excel implica a introdução dos respetivos dados de desempenho no final de cada período escolar
levando, deste modo, à validação dos respetivos scorecards pela direção do agrupamento.
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9

Considerações Finais

A construção do projeto Educativo para um agrupamento de escolas encerra, em si mesmo, um conjunto
de desafios que passam sobretudo pela capacidade de envolver a comunidade educativa num processo de
reflexão sobre:
•

Qual nosso ponto de partida?

•

Para onde queremos ir?

•

Como vamos lá chegar?

Porém, o verdadeiro desafio que aqui se coloca é o de conseguirmos traduzir, no nosso funcionamento
diário, um conjunto de iniciativas que acreditamos serem as melhores para nos levarem à concretização
dos nossos objetivos, promovendo uma cultura de envolvimento das equipas de trabalho, na procura de
boas práticas de comportamento organizacional e dos respetivos processos de tomada de decisão.
Estamos certos que encontraremos algumas barreiras e outros tantos constrangimentos provocados pela
normal instabilidade dos tempos que correm, por isso pensamos que este modelo deve, na sua essência,
permanecer flexível de modo a que, depois de devidamente implementado, possa ser moldado e
reajustada sempre que necessário.
Como nota final, pensamos, que tão importante como enumerar caminhos e estratégias para obter
sucesso, é dispor de uma atitude empreendedora e corajosa que consiga criar sinergias e promova, junto
de todos os intervenientes, a união em torno de um projeto educativo quer se quer de toda a comunidade
educativa de Lagoa.
.
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