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INTRODUÇÃO 
 

A sociedade enfrenta atualmente novos e inesperados desafios decorrentes de uma 

globalização e de um desenvolvimento tecnológico em aceleração num mundo em constante 

mudança.  

Em consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) cabe à 

escola adotar soluções adequadas aos contextos e às necessidades específicas dos seus alunos, 

dotando-os de ferramentas que lhes permitam questionar os saberes estabelecidos, integrar 

conhecimentos emergentes, comunicar eficientemente, capacitando-os para o exercício de uma 

cidadania ativa responsável e informada.  

Um Projeto Educativo é, segundo a legislação em vigor, um “documento que consagra a 

orientação educativa de um Agrupamento de Escolas, elaborado e aprovado pelos seus órgãos 

de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, 

os valores, as metas e as estratégias segundo os quais se propõe cumprir a sua função educativa” 

(Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012, de 2 de julho). 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira constitui-se como um 

dos instrumentos fundamentais que define as linhas orientadoras da sua política educativa, 

dando-lhe um rosto próprio e preparando-o para responder adequadamente aos desafios 

colocados pela comunidade escolar. 

Tendo em conta a diversidade social e cultural da comunidade no qual se insere, caberá ao 

Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, através do seu capital de conhecimentos e de 

experiência, adequar a educação às crianças em idade pré-escolar e o ensino aos ritmos de 

aprendizagem dos alunos. 

 

IDENTIDADE DO AGRUPAMENTO 
 

A génese do Agrupamento data do ano letivo de 1996-1997, ano da sua entrada em 

funcionamento.  

No ano letivo de 2012-2013, o «Agrupamento Vertical de Escolas da Junqueira» passou a 

denominar-se «Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira». 

 O legado deixado pelo Dr. Carlos Pinto Ferreira marca em definitivo a cultura e a história desta 

instituição, que à sua imagem se tem pautado pelos princípios de humanidade, de generosidade 
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e de disponibilidade, constituindo-se uma entidade de referência local e nacional, aberta e 

acolhedora de novos desafios.  

O Agrupamento é constituído por oito edifícios escolares de ensino público localizados nas 

freguesias de Arcos, Bagunte, Junqueira, Rio Mau, Touguinha e Touguinhó, todas situadas na 

margem direita do rio Ave, no interior do concelho de Vila do Conde. Dele fazem parte as 

seguintes escolas: 

Escola-sede – EB Dr. Carlos Pinto Ferreira (Junqueira) - 2.º e 3.º CEB; 

EB Agustina Bessa-Luís (Bagunte) – Educação Pré-escolar e 1.º CEB; 

EB de Bouçó (Rio Mau) – Educação Pré-escolar e 1.º CEB; 

EB de Casais (Arcos) – Educação Pré-escolar e 1.º CEB; 

EB n.º 1 da Junqueira (dois edifícios) – Educação Pré-escolar e 1.º CEB; 

EB de Medados (Touguinha) – Educação Pré-escolar e 1.º CEB; 

EB de Monte (Touguinhó) – Educação Pré-escolar e 1.º CEB. 

 

CARATERIZAÇÃO DO MEIO 
 

O Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira situa-se na freguesia da Junqueira, na zona 

oriental do concelho de Vila do Conde. A sua população escolar é oriunda das freguesias de 

Arcos, Bagunte, Ferreiró, Junqueira, Outeiro Maior, Parada, Rio Mau, Touguinhó e Touguinha. 

Do conjunto de todas as freguesias apenas a de Touguinha confina com a cidade de Vila do 

Conde, as restantes estendem-se para o interior do concelho onde a economia agropecuária é 

preponderante e a paisagem permanece essencialmente organizada em função dela. 

 

CULTURA DA INSTITUIÇÃO 
 

O Agrupamento Dr. Carlos Pinto Ferreira aposta numa pedagogia que visa o desenvolvimento 

integral do aluno, procurando formar cidadãos responsáveis e interventivos, de acordo com o 

lema do Agrupamento: “Escola de Excelência, melhor Escola, melhores cidadãos” recorrendo a 

metodologias ativas e experimentais que valorizam todos os intervenientes, promovendo a 

articulação, operacionalizando aprendizagens significativas, adequando a prática letiva aos 

ritmos de aprendizagem, garantindo espaços de aprendizagem, incentivando o trabalho 
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colaborativo, exercitando a interdisciplinaridade, desenvolvendo projetos locais, nacionais e 

internacionais, constituindo-se deste modo como uma entidade de referência local e nacional. 

 

MISSÃO 
 

O Agrupamento de escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira tem como missão prestar à comunidade um 

serviço educativo de qualidade, aberto e inclusivo, contribuindo para a formação de cidadãos 

críticos e conscientes e procurando dar resposta às necessidades resultantes da realidade social 

na qual está inserido, de forma a contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso dos 

alunos que o frequentam. 

Dotar a sociedade de jovens que possam vir a ocupar um justo lugar na vida ativa, que lhes 

permita dar o seu contributo em consonância com os seus interesses, capacidades e vocação, é 

também uma forma de prestar homenagem à pessoa que dá o nome ao nosso Agrupamento. 

 

VISÃO 
 

Cientes dos desafios que diariamente se colocam à escola, que não pode viver desfasada de uma 

sociedade em constante evolução, pretendemos ser um Agrupamento de Escolas de referência 

e excelência, aberto e inclusivo, reconhecido pelo seu profissionalismo e qualidade, dotando a 

sociedade com jovens, cultural, social e pessoalmente competentes. 

 

VALORES 
 

O Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira rege-se assim por um conjunto de valores 

de referência que a seguir se enunciam: 

 Integridade e Responsabilidade;  

 Rigor e Excelência; 

 Inclusão e Respeito pela diferença;  

 Curiosidade e Inovação;  

 Solidariedade e Cooperação;  

 Cidadania e Participação. 
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LEMA 
 

É da aposta no desenvolvimento da capacidade de trabalho, com base numa sólida formação 

geral e específica, assente na educação da personalidade, do carácter, da cidadania e da 

conquista de excelência que nasce o lema:  

Escola de Excelência, melhor escola, melhores cidadãos 

RECURSOS HUMANOS 
 

Os recursos humanos do Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira são constituídos por 

alunos, docentes dos diferentes níveis de ensino, técnicos especializados, assistentes 

operacionais e assistentes técnicos. 

O Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira caracteriza-se por ter um elevado número 

de professores pertencentes ao quadro de escola, o que se traduz num corpo docente estável. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

EQUIPAMENTOS 

Todos os estabelecimentos de ensino deste Agrupamento dispõem de computadores com 

ligação à internet, distribuídos por diferentes espaços e disponíveis para professores, alunos e 

serviços. 

A Escola-sede possui um pequeno auditório, equipado com material audiovisual e multimédia, 

salas de aula normais, salas de aula específicas para as artes e para as ciências experimentais e 

um Centro de Apoio à Aprendizagem com diferentes recursos educativos. Todos estes espaços 

estão equipados com computadores de secretária com ligação à intranet e à internet, e algumas 

salas com quadros interativos e/ou projetores multimédia. 

As bibliotecas da Escola-sede e da Escola Básica Agustina Bessa-Luís estão equipadas com 

recursos bibliográficos e computadores de secretária e portáteis, ligados à internet, que 

permitem o acesso a recursos educativos digitais em linha. 
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INSTALAÇÕES GIMNODESPORTIVAS 

A escola-sede tem um pavilhão gimnodesportivo equipado com uma sala de ginástica e, no 

exterior, vários campos de jogos. 

Todas as EB de JI e 1.º ciclo possuem campos de jogos no exterior. A EB Agustina Bessa-Luís 

possui ainda um polivalente. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os meios financeiros do Agrupamento advêm das verbas: 

Do Orçamento Geral do Estado; 

De receitas próprias: 

 

 Desporto Escolar; 

 Receitas do bufete da Escola sede; 

 Verbas provenientes de protocolos e parcerias com empresas e outras instituições; 

 Donativos de vários parceiros, desde empresas até às Associações de Pais; 

 Receitas ocasionais derivadas da cedência do uso das instalações. 

 

O Conselho Geral do Agrupamento define até meados de dezembro, de cada ano letivo, as linhas 

orientadoras para a distribuição e aplicação das verbas do orçamento do Agrupamento. 

O Conselho Administrativo canaliza os recursos financeiros disponíveis para melhorar as 

condições materiais do Agrupamento e para as ações sociais e escolares. 

 

PONTOS FORTES 
 

 Lugares cimeiros a nível nacional nos percursos diretos de sucesso (1.º lugar no ano 

letivo 2018/19) 

 Bons resultados nas provas finais do 3.º ciclo; 

 Resultados muito bons na disciplina de Matemática nas provas finais de 9.º ano; 

 Reconhecimento, por parte dos Encarregados de Educação/Comunidade Educativa, de 

uma aprendizagem qualificada e de um ambiente favorável à vida escolar;  

 Meio envolvente da escola que propicia segurança à comunidade escolar; 
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 Profissionais qualificados, motivados e disponíveis;  

 Dinamização de uma grande diversidade de projetos, clubes e atividades; 

 Disponibilização de meios e estratégias facilitadoras da aprendizagem;  

 Articulação e sequencialidade educativa entre níveis de ensino;  

 Apoios personalizados e pedagógicos;  

 Valorização do sucesso dos alunos; 

 Reconhecimento do mérito com atribuição de diplomas e de prémios;  

 Bom comportamento dos alunos;  

 Parcerias e Redes de Apoio Técnico e Humano (Internas e Externas); 

 Liderança forte que aposta na partilha de responsabilidades e na valorização das 

competências dos profissionais; 

 Ação da Educação Especial;  

 Programa da Biblioteca Escolar;  

 Gabinete de Intervenção Disciplinar (GID);  

 Gabinete de Saúde Escolar;  

 Gabinete de Serviço de Psicologia e Orientação (SPO);  

 CAA com o apoio de docentes de várias áreas disciplinares (escola sede); 

 Taxa de abandono escolar de 0%.  

 Diversidade de oferta e excelentes resultados nas atividades do Desporto Escolar; 

 Espaços interiores e exteriores bem cuidados e preservados; 

 Participação e reconhecimento em projetos nacionais e internacionais: 

 Selo “Escola Amiga da Criança”; 

 Galardão Eco-Escolas; 

 Selo Digital; 

  Segurança Digital; 

 Selo Etwinning; 

 Selo Escola Saudável; 

 Programa de Educação Olímpica; 

 Introdução à Programação no 1.º ciclo  

 Programação e Robótica no 2.º e 3.ºciclo. 
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OBJETIVOS 
 

Com a finalidade de concretizar a nossa visão apresentamos para o triénio de 2020/2023 os 

seguintes objetivos estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

1. Fomentar o sucesso escolar

1.1. Até 2023 o sucesso 
não deverá ser inferior a 

90% 

1.2. Até 2023 melhorar a 
qualidade do sucesso 

aumentando o nível médio 
dos resultados escolares 

em todos os ciclos de 
escolaridade

1.3.Manter até 2023, 
0%  de abandono 

escolar

2. Proporcionar a aquisição de aprendizagens

2.1. Desenvolver as 
literacias:

Linguística

Científica

Artística

Motora

Tecnológica

2.2.Desenvolver 
Projetos

Locais

Nacionais

Internacionais

2.3. Criar Cursos 
de Educação e 

Formação

2.4. Desenvolver a 
transdisciplinariedade 

e o trabalho colaborativo
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3. Desenvolver a transversalidade entre níveis de ensino

3.1.Promover a articulação intra-ciclos 3.1.Promover a articulação inter-ciclos

4
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4.1. Proporcionar o desenvolvimento 
socioafetivo

4.2. Fazer cumprir o código de conduta e o 
estatuto do aluno 

4.3. Contribuir para o desenvolvimento de 
atitudes solidárias

4.4. Ajudar a construir uma consciência 
ecológica

4.5. Promover hábitos de vida saudável 

4.6. Promover a Educação Sexual

4.7. Promover o desenvolvimento da 
autonomia e da responsabilidade

4.8. Promover a participação democrática
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

Conselho Geral 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Conselho Administrativo 

 

 

6. Implementar uma cultura de 
identidade do Agrupamento

6.1. Contribuir para a 
valorização do papel 

da escola no meio

6.2. Fomentar 
atividades e 

projetos/clubes que 
promovam a cultura 

de identidade do 
Agrupamento

6.3. Envolver Pais 
e Encarregados de 

Educação nas 
atividades do 
Agrupamento

6.4. Celebrar  o Dia do 
Patrono e do 
Agrupamento

Realizar o  "Café 
Concerto" e afirmar o 
reconhecimento do 

valor e da excelência

5. Organizar um Agrupamento Humanizador

5.1. Proporcionar uma 
educação inclusiva de 

qualidade

5.2. Contribuir para a 
humanização dos 

espaços e a criação de 
condições de trabalho 

e lazer

5.3. Promover a 
cooperação entre 

alunos, professores e 
pessoal não docente em 

projetos comuns

5.4. Rentabilizar os 
recursos existentes
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ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

Departamentos Curriculares 

Grupo de Educação Especial 

Conselho de Turma 

Conselhos de Docentes de ano 

Conselho de Diretores de turma 

Serviços técnico-pedagógicos 

Serviços de Psicologia e Orientação 
 

REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS 
 

Os protocolos e as parcerias constituem-se como uma inestimável gama de recursos para o 

funcionamento do Agrupamento Dr. Carlos Pinto Ferreira, para a qualidade da sua atividade 

e para o cumprimento dos objetivos deste projeto.  

O ADCPF estabeleceu parcerias com as seguintes entidades:  

Direção Geral de Educação; 

Câmara Municipal de Vila do Conde; 

Juntas de Freguesias do Agrupamento; 

Associações de Pais das Escolas do Agrupamento; 

Centro Hospitalar Póvoa de Varzim /Vila do Conde, E.P.E; 

Paróquias; 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ); 

Biblioteca Municipal José Régio e rede concelhia de bibliotecas de Vila do Conde; 

MADI/CRI – Vila do Conde (Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual e Centro 

de Recursos Para a Inclusão); 

Centro de Ciência Viva de Vila do Conde; 

Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (LIPOR);  

Guarda Nacional Republicana / Escola Segura; 

Polícia Municipal; 

Bombeiros Voluntários de Vila do Conde; 

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde; 

Escuteiros da Junqueira; 

Unidades de Cuidados na Comunidade de Vila do Conde – Saúde Escolar (UCC); 

Unidade Saúde Familiar da Junqueira (USF); 
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Comissão Rede Social VCD; 

CMIA (Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental) de Vila do Conde; 

INDAQUA; 

Universidade do Minho; 

ACES Vila do Conde/Póvoa de Varzim; 

Associações de Beneficência e Ajuda; 

Associações/Empresas desportivas, culturais e recreativas; 

Federação Portuguesa de Canoagem; 

Clube Fluvial Vilacondense; 

Clube Desportivo da Junqueira;  

Nelo – M. A. R. Kayaks, Lda.; 

Comité Olímpico de Portugal; 

SMG-Sociedade Musical de Guimarães; 

EntreCantus; 

 

DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA FORMATIVA 
 

Cursos de Educação e Formação (CEF) - Hotelaria e Restauração  

OFERTAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARES 

Pré-Escolar:  

Disponibilização das instalações para a Componente de Apoio à Família (CAF) promovida 

pela Câmara Municipal; 

Dinamização de atividades de cariz artístico e desportivo, através de protocolos com 

Juntas de Freguesia e Associação de Pais. 

1.º ciclo  

Iniciação à Programação (4.º ano) 

Oferta complementar: 

Educação para a Cidadania e Património Local (4.º ano apenas no ano lectivo 2020/21) 

Património Local (1.º e 2.º ano) 

Ciências Experimentais (3.º e 4.º ano) 
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2.º e 3.º ciclo  

Clube de Programação e Robótica 

3.º ciclo 

Educação Artística:  

Expressão Plástica  

Música 

 

DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO  

 
Após apreciação do Conselho Pedagógico e aprovação do Conselho Geral, será divulgado a toda 

a comunidade escolar, através da página www.agrupajunqueira.pt e estará disponível para 

consulta em todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento. 

 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

A avaliação do grau de concretização do Projeto Educativo será realizada pela equipa de 

autoavaliação.  

Os resultados desta avaliação deverão fornecer fontes de reflexão crítica que permitam aferir o 

nível de realização dos objetivos definidos no Projeto Educativo.  

 

Aprovado pelo Conselho Pedagógico em 21 de julho de 2020 

Aprovado pelo CG em 23 de julho de 2020 

Presidente do Conselho Pedagógico 

____________________________________ 

José Luís Menezes Garcia 

Presidente do Conselho Geral 

____________________________________ 

Joaquim Marques Bento 

http://www.agrupajunqueira.pt/

