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O mínimo que se exige de um educador 

 é que seja capaz de sentir 

 os desafios do tempo presente ,   

de pensar a sua ação nas continuidades  

e mudanças do seu trabalho pedagógico,  

de participar criticamente  
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na construção de uma escola mais atenta  

às realidades dos diversos grupos sociais. 

António Nóvoa
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1. Introdução 
 

O Projeto Educativo de Escola, adiante designado de PEE, destina-se a contribuir para a 

promoção de uma escola de qualidade, capaz de realizar os objetivos de formação estabelecidos a nível 

nacional e regional para cada ciclo/nível de ensino e de os adaptar às características da comunidade 

educativa em que se insere. O PEE deverá ser visto como um documento integrador da comunidade que 

o rodeia, através do regime de autonomia da escola e dos progressos técnicos e novos valores que 

apareçam, símbolos de uma sociedade em mudança. Pretende-se que este PEE, seja sinónimo de 

mudança, participação ativa de toda a comunidade escolar, de cooperação entre as várias estruturas 

intermédias da escola, órgãos de administração e gestão e de todas as instituições implementadas na 

comunidade em que a escola se insere, visando a melhoria e o sucesso educativo dos alunos. 

A especificidade do contexto em que cada estabelecimento de ensino está integrado reflete e 

modela a identidade de cada escola. As propostas apresentadas no PEE derivam de princípios e valores 

partilhados pela comunidade educativa a serem desenvolvidas a médio e longo prazo. 

A Escola Básica e Secundária de Velas é uma unidade orgânica que ministra a educação pré-

escolar, o ensino básico, o ensino secundário, incluindo o profissional, a educação especial e os 

programas específicos de recuperação de escolaridade, o que exige uma articulação eficaz entre os 

vários ciclos/níveis de ensino, para uma tomada de decisões conscientes e participadas. Para isso, é 

necessário que os diversos intervenientes disponham de meios de reflexão necessários à melhoria da 

ação educativa que permitam a consecução das diferentes atividades previstas pelos diferentes órgãos 

de administração e gestão da escola, as quais deverão respeitar os princípios, valores e metas 

estabelecidas no presente documento. 
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2. Objetivos Gerais 
 

Os objetivos gerais que orientam o PEE são os seguintes: 

 

1. Integrar a escola na comunidade. 

2. Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar, através de diversas 

medidas, incluindo o recurso às medidas do apoio educativo e do regime educativo especial; 

3. Resolver dificuldades específicas de aprendizagem. 

4. Promover uma atitude científica e tecnológica perante a realidade, através do despertar 

da curiosidade e pensamento crítico. 

5. Desenvolver, nos alunos, atitudes de auto -estima, respeito mútuo e regras de 

convivência que contribuam para a sua educação como cidadãos. 

6. Promover atividades de informação e orientação escolares, preparando os alunos para a 

vida ativa. 

7. Promover o envolvimento das famílias na escola. 

8. Proporcionar a formação de cidadãos autónomos e responsáveis. 

9. Fomentar o gosto pela atualização dos conhecimentos. 

10. Valorizar e enquadrar experiências e projetos. 

11. Promover a educação para a saúde. 

12. Melhorar os resultados dos instrumentos de avaliação externa. 
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3. Caracterização do Meio/Escola 
 

Atualmente, a ilha de S. Jorge tem cerca de 80% da sua área coberta por pastagens naturais, 

que são o principal modo de aproveitamento do solo e constituem a maior riqueza da ilha. A criação de 

gado visa a obtenção de carne, bem como o aproveitamento do leite para a indústria queijeira. O queijo é 

exportado para as outras ilhas do arquipélago açoriano, Portugal Continental, Estados Unidos e Canadá.  

A área dos serviços e pequeno comércio tem vindo gradualmente a aumentar de importância. 

As atividades – religiosas e profanas – associadas ao culto do Espírito Santo e aos padroeiros de 

cada freguesia têm uma presença central na vida da comunidade, sendo ainda hoje um elemento nuclear 

na construção da sua identidade cultural. 

A música e o teatro são atividades que reúnem um número elevado de participantes. Existem no 

concelho de Velas oito filarmónicas que atuam com regularidade em eventos (religiosos e profanos) 

dentro e fora da ilha, e um número variável de grupos teatrais nas freguesias com uma atividade mais ou 

menos regular.  

Em junho/julho realiza-se a regata de botes baleeiros, organizada pelos Clubes Navais de S. 

Jorge, Pico, Faial e Graciosa por antigos baleeiros. Esta atividade recorda a antiga relevância social e 

económica da baleação para as ilhas do triângulo. 

Na primeira semana de julho, realiza-se a chamada Semana Cultural. Durante este período, 

assiste-se a um variado leque de atividades desportivas, culturais e recreativas, que envolve residentes e 

pessoas provenientes de outras ilhas. 

 
3.1 – Edifício sede: 

1- Meio escolar: 
A Escola Básica e Secundária de Velas está maioritariamente inserida no meio rural. As 

principais atividades económicas do concelho são a pecuária, os lacticínios, a agricultura e a pesca 

artesanal. 

Situada na vila das Velas, o edifício-sede da unidade orgânica, é o estabelecimento de ensino 

onde funcionam algumas turmas do 1º ciclo do ensino básico, o 2º e 3º ciclo do ensino básico, o ensino 

secundário, incluindo o profissional bem como a sede do núcleo de educação especial. 

Serve uma população de aproximadamente quatrocentos e vinte e três alunos oriundos das 

diferentes freguesias do concelho. 
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2 – Alunos: 

No termo do ano escolar 2011/2012 frequentavam o 5º ano de escolaridade (alunos dos 9 aos 11 

anos) 56 alunos, o 6º ano de escolaridade (alunos dos 10 aos 13 anos) 68 alunos, o 7º ano de 

escolaridade (alunos dos 11 aos 15 anos) 56, o 8º ano de escolaridade (alunos dos 12 aos 16 anos) 56 

alunos, o 9º ano de escolaridade (alunos dos 13 aos 17 anos) 44 alunos, o 10º ano de escolaridade 

(alunos dos 14 aos 19 anos) 52 alunos, o 11º ano de escolaridade (alunos dos 15 aos 21 anos) 36 alunos 

e o 12º ano de escolaridade (alunos dos 16 aos 21 anos) 37 alunos. Neste estabelecimento de ensino 

encontravam-se integrados alunos de Programas Oportunidade I (alunos dos 11 aos 13 anos:), 13 

alunos, turma com Projeto Curricular Adaptado (PCA), 7º ano (alunos dos 13 aos 16 anos) 11 alunos e 

turma com Projeto Curricular Adaptado (PCA) do 9º ano (alunos dos 14 aos 16 anos) 9 alunos e da 

Uneca de Transição para a Vida Ativa (alunos dos 12 aos 14 anos). Afetos ao edifício-sede encontravam-

se seis alunos integrados na turma da Uneca Transição para Vida Ativa. 

A maioria dos agregados familiares insere-se numa classe média/baixa, com a escolaridade 

mínima obrigatória, sendo a sua ocupação laboral essencialmente ligada ao comércio e aos serviços. 

No que respeita à relação entre a escola e a família, verifica-se que a entreajuda é pouca 

significativa, demonstrando a maioria das famílias pouco interesse pelo processo de aprendizagem dos 

seus educandos; no entanto, quando necessário, a maioria é colaboradora na dinamização de diferentes 

atividades, com especial destaque no primeiro ciclo do ensino básico. 

 
3 – Características do edifício / problemas existentes: 

 

Este estabelecimento de ensino é constituído por diversos pavilhões que apresentam já 

problemas estruturais a requererem uma constante manutenção, estando previsto para 2013, o arranque 

da construção da nova escola. 
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INSTALAÇÕES 
 

BLOCO A: N.º PISOS 2 BLOCO B: N.º PISOS 1 
N.º SALAS DE AULA 4 N.º SALAS DE AULA 8 
N.º WC 4 N.º WC 2 
GABINETES 1 SALA DE DT 1 
COZINHA 1 CENTRO DE RECURSOS 1 
BAR 1   
REFEITÓRIO 1   
SALA DE CONVÍVIO 1   
PAPELARIA 1   
REPROGRAFIA 1   
BIBLIOTECA 1   
SALA DE REUNIÕES 1   
SALA DE LEITURA 1   
CONS. EXECUTIVO 1   
SERV. ADMINIST. 1   
ARQUIVO 1   
SEC. EXAMES 
GABINETE DE SAÚDE 
ESCOLAR 

1 
1 

  

TELEFONE 1   
SPO 1   
NASE 1   
ASSOC. ESTUDANTES 1   

BLOCO C: N.º PISOS 1 BLOCO D: N.º PISOS 1 
SALA DE PROFS. 1 N.º SALAS DE AULA 9 
BAR 1 N.º WC 2 
N.º WC 2 GABINETES 1 
N.º SALAS DE AULA 4   

BLOCO E: N.º PISOS 1 BLOCO F: N.º PISOS 1 

N.º SALAS DE AULA 2 N.º SALAS DE AULA 8 

Outros GABINETES 1   

CAME 1   

SALA DE ESTUDO 1   

NÚCLEO DE EDUC. ESP. 1   

OFICINA TIC 
GABINETE TUTORIA 

1 
1 
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PAVILHÃO G: N.º PISOS 1 

GINÁSIO 1 
BALNEÁRIOS 2 
N.º WC 2 
GABINETES 1 
SALA DE JUDO/ ginástica 1 

 

A EBS de Velas é constituída, conforme quadro acima indicado, por pavilhões distintos que se 
encontram em estado de deterioração, daí as constantes manutenções que têm sido efetuadas nos 
últimos anos, nomeadamente na manutenção dos telhados, devido às infiltrações constantes. Um dos 
problemas com que se debate o edifício-sede é a inexistência de espaços exteriores cobertos para os 
alunos, professores e funcionários em dias de chuva ou que lhes permita a deslocação entre os vários 
pavilhões. 

É de referir ainda a falta de uma sala para cada departamento curricular se poder reunir, com o 
objetivo de planificarem e concentrarem todo o material num único local, o qual deverá ser equipado com 
computador e impressora, de forma a rentabilizar o trabalho dos diferentes docentes.  

No que diz respeito aos recursos materiais, a totalidade das salas estão equipadas com 
computadores, videoprojectores, dispondo também os pavilhões B e D e salas de informática de quadros 
interativos. 
 

4 – Recursos humanos e materiais da escola: 

• Recursos Humanos: 

Pessoal docente 

O corpo docente da EB/S de Velas é constituído por 134 professores, dos quais 98 com contrato 

por tempo indeterminado . 

Estes professores estão distribuídos por 8 departamentos curriculares, nos seguintes termos: 

 

Departamentos PCTI PCTR 

Educação  
Pré - Escolar 

8 4 

1º Ciclo 23 4 
Português 7 (*) 3 (*) 
Línguas Estrangeiras 9 (*) 5 (*) 
Ciências Sociais e Humanas 14 (*) 6 
Matemática e Novas Tecnologias 12 (*) 4 
Ciências Físicas e Naturais 12 (*) 3 
Educação Física, Artística e 
Tecnológica 

13 4 
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Pessoal não docente 

Este grupo é constituído por trinta e cinco assistentes operacionais, treze assistentes técnicos, 

um técnico superior e um elemento dos serviços de administração escolar que integra o Conselho 

Administrativo e por inerência assume a coordenação dos SAE. Para colmatar a falta de assistentes 

operacionais a escola no âmbito do programa CTTS dispõe ainda de quatro trabalhadores que exercem 

as funções de assistentes operacionais, tendo igualmente se candidatado à colocação de dois 

trabalhadores no âmbito PROSA Social. 

 

• Recursos Materiais: 

- 111 Computadores ligados a Internet; 

- 34 Vídeo projetores; 

- 10 Impressoras;  

- 4 Scanner; 

- 5 Televisões; 

- 5 Vídeo gravadores;  

- 5 Leitores de DVD; 

- 24 Startboards; 

- 4 Rádios leitores de K7/CD; 

- 2 Máquinas de filmar; 

- 4 Máquinas fotográficas; 

- Material didático diverso, encontrando-se este na biblioteca/mediateca escolar e nas 

arrecadações dos Departamentos Curriculares 

 

3.2 - EB1/JI de Velas 

1- Meio escolar: 
A Vila das Velas encontra-se situada na costa sul da ilha de S. Jorge, tem uma área geográfica 

15,18 km² com 1 985 habitantes (censos 2011) e a sua densidade demográfica quase atinge os 130,8 
hab/km. 

A EB1/JI de Velas insere-se numa comunidade onde o setor terciário surge em primeiro lugar na 
ocupação laboral da população, sendo os serviços e o pequeno comércio a base da economia local.  

A pesca, apesar de ser uma atividade importante para a ocupação de um número significativo de 
pessoas, dado que a Vila das Velas é um centro piscatório, vê-se sujeita a longos períodos de pausa 
devido às condições climatéricas. 
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2 – Alunos: 

No termo do ano escolar 2011/2012, frequentavam 31 alunos a Educação Pré-Escolar (dos 3 e 6 
anos) e no 1º CEB 127 alunos (dos 6 e os 10 anos), com um horário das 09.00 às 17.00. 

A maioria dos agregados familiares insere-se numa classe média/baixa, com a escolaridade 
mínima obrigatória, sendo a sua ocupação laboral essencialmente o comércio e os serviços. 

No que respeita à relação entre a escola e a família verifica-se uma entreajuda e demonstrando 
as mesmas interesse pelo processo de aprendizagem dos seus educandos e colaborando na 
dinamização das diferentes atividades.  

 
3. Características do edifício / Problemas existentes: 

A EB1/JI de Velas é constituída por um edifício considerado Plano Centenário. É formado por 
sete salas de aulas (cinco de primeiro ciclo, uma para o jardim de Infância e uma para a educação 
especial), uma cantina, algumas arrecadações e nove casas de banho. Face ao número de alunos 
existentes neste estabelecimento de ensino, a cantina torna-se insuficiente para o número de refeições e 
lanches a servir. Outro problema com que se debate a escola é a inexistência de um alpendre onde os 
alunos se possam encontrar nos dias de chuva, dado que permanecem no estabelecimento de ensino, 
das 9 às 17 horas. 

É de referir ainda a necessidade da criação de um espaço destinado aos diretores de 
turma/professores titulares, onde estes possam exercer essas funções de forma adequada, o qual deverá 
estar equipado com computador e impressora de forma a rentabilizar o trabalho do mesmo no âmbito das 
suas funções de coordenação do grupo – turma.  

No que concerne aos recursos humanos, e uma vez que nesta escola existe um grande número 
de alunos com graves dificuldades de aprendizagem diagnosticadas e fundamentadas, os professores de 
apoio não deveriam, sempre que possível, realizar quaisquer atividades de substituição.  
 

4 – Recursos humanos e materiais da escola: 

• Recursos Humanos: 

- 2 Educadores; 

- 8 Professores do 1º CEB; 

- Educadores e professores do 1º CEB afetos à educação especial e ao apoio educativo; 

- Professores de Educação Física; 

- Professores de Inglês; 

- Professores de TIC; 

- 4 Assistentes operacionais. 

 

• Recursos Materiais: 

- 23 Computadores ligados a Internet; 

- Impressoras;  
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- Televisões; 

- Vídeos;  

- Leitores de DVD; 

- Material didático; 

- 4 Quadros interativos. 

 
3.3 - EB1/JI da Beira  

1. Meio escolar: 

A localidade da Beira, na qual se situa a EB1/JI de Beira, é um lugar que pertence à freguesia de 

Velas, distando desta 3 km, onde residem aproximadamente 500 habitantes. A maioria da população 

ativa dedica-se à agropecuária e à indústria dos lacticínios, visto que nesta localidade se situam a União 

das Cooperativas de S. Jorge e a Fábrica Leiteira da Beira. De destacar neste lugar, a Casa de Povo de 

Beira - Velas, a qual integra várias valências sendo as mais relevantes uma clínica médica e um grupo 

etnográfico.  

 

2 – Alunos: 

A EB1/JI de Beira serve uma população escolar de 70 discentes, sendo 24 da Educação Pré -

Escolar, com idades compreendidas entre os três e os cinco anos . Frequentam o 1º CEB 46 alunos, com 

idades compreendidas entre os seis e os dez anos, com um horário das 09.00 às 16.00 horas. Neste ano 

foram incluídas nesta escola alunos provenientes da escola Básica dos Rosais, Santo Amaro e Norte 

Grande. Esta escola detêm ainda 8 alunos no Regime Educativo Especial, com idades entre os oito e os 

onze anos . 

A maioria dos alunos são oriundos de agregados familiares médio - baixo e apresentam um nível 

de escolaridade baixo. 

A relação escola – família - comunidade, depende dos diferentes atores implicados: professores, 

famílias e comunidade onde a escola está inserida.  

É de realçar que embora o meio em que a EB1/JI de Beira está inserida, seja um meio sócio económico 

médio baixo, existe uma boa relação entre toda a comunidade educativa, visível nas reuniões, festas, 

convívios, pedidos de material, passeios, organização e execução de atividades e projetos. Esta relação 

integra também questões tão diversas como sejam a vigilância e apoio aos trabalhos escolares, o diálogo 

sobre o comportamento, sucesso e/ou insucesso dos alunos, entre outros aspetos. 
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3 – Características dos edifícios/Problemas existentes: 

A EB1/JI de Beira foi reparada/remodelada em 2002, no entanto continuam a subsistir problemas 

de infiltrações / canalizações. Possui atualmente três salas de aulas (duas salas para as turmas do 1º 

ciclo e uma sala para a educação pré - escolar), a qual acrescerá uma nova sala de aula para o 1ºCEB. 

Dispõe de um aproveitamento de sótão, com duas pequenas salas, onde, numa delas, funciona o espaço 

afeto à educação especial. Possui cozinha/refeitório, onde são servidas, diariamente, refeições a 70 

alunos; tem um mini ginásio, balneários, instalações sanitárias para alunos, professores e assistentes 

operacionais. Tem um pequeno espaço exterior onde os alunos brincam. Situado perto da escola, existe 

um campo de jogos, pertencente à casa do povo, que, em dias de bom tempo é utilizado para a prática 

de educação física e outras atividades ao ar livre, desde que autorizadas pelos encarregados de 

educação. 

4 – Recursos humanos e materiais da escola: 

• Recursos Humanos: 

O corpo docente desta escola é composto por:  

- 3 Professores do 1º CEB; 

 -2 Educadores de infância;  

-2 professores do 1º CEB afetos à educação especial e ao apoio educativo; 

- Um professor de Educação Física; 

- Um professor de Inglês; 

- Um professor de TIC; 

- 3 Assistentes operacionais. 

• Recursos Materiais:  

- 14 Computadores; 

- 1 PC portátil; 

- 2 Televisões; 

- 2 DVD(s); 

- 2 Quadros interativo; 

- Material didático (livros e jogos); 
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3.5 - EB1/JI de Santo Amaro 

1- Meio escolar: 

A freguesia de Santo Amaro fica situada a cerca de três quilómetros da vila das Velas. Da sua 

localização geográfica, onde predomina o verde das encostas e das extensas pastagens, resulta um 

clima frio e húmido. A população atual, cerca de oitocentos e sessenta habitantes, divide-se pelas 

povoações de Toledo, Santo Amaro, Ribeira do Almeida, Queimada, Boa-Hora e Fajã de Santo Amaro. A 

paróquia de Santo Amaro foi criada em 1691. Além da igreja matriz, realça-se a igreja da Boa-Hora, 

fundada em 1711, as capelas de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Desterro, S. Vicente 

Ferreira, S. José e Cristo Rei. As duas entidades locais, Junta de Freguesia e Casa do Povo, funcionam 

em edifício comum, relativamente recente. A freguesia de Santo Amaro é essencialmente rural. A 

pastorícia e os lacticínios contribuem de forma significativa, para a economia local, destacando-se o 

fabrico do queijo de S. Jorge que é famoso em todo o mundo. Santo Amaro não descurou a cultura, 

mantendo ativa a filarmónica da Sociedade Recreio Amarense (SRA), fundada em 1929 e que está 

sempre presente nos principais acontecimentos da freguesia. São de referir, ainda, outras manifestações 

culturais desta freguesia, presentes no artesanato em atividades como rendas, bordados e tecelagens a 

que algumas pessoas se dedicam e a organização dos tradicionais bailinhos de Carnaval. 

 

2. Alunos: 

A população escolar é constituída por trinta e nove alunos, sendo a turma da educação pré-

escolar constituída por 16 alunos, com idades compreendidas entre os 3 e 5 anos. O primeiro ciclo tem 

18 alunos com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Relativamente aos agregados familiares 

destes alunos, trata-se de famílias pouco numerosas, cujos pais são relativamente novos, com 

habilitações académicas maioritariamente baixas e com um nível sócio - económico médio. 

No que respeita à relação escola/família é de referir o bom relacionamento existente entre 

ambas. No centro desta relação dual as crianças são os intermediários, de tal forma que a escola pode 

contar com o apoio dos pais e da família, sempre que são convidados a cooperar. Este estabelecimento 

de ensino funciona das 09.00 às 16.00 horas. 

 

 

3 – Características dos edifícios/Problemas existentes 
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A EB1/JI de Santo Amaro é um edifício do tipo “Plano Centenário” com dois pisos: rés do chão, 

com três salas de aula, uma sala polivalente, dois halls de entrada, um refeitório e quatro casas de 

banho. 

A escola apesar de ter sido sujeita a obras de remodelação à relativamente pouco tempo, já 

apresenta problemas de canalização e de infiltrações. Trata-se de uma escola com um amplo espaço 

exterior, no entanto, continua a verificar-se a inexistência de apetrechamento no parque de recreio. 

 

4-Recursos humanos e materiais da escola: 

• Recursos Humanos: 

- 2 Professoras do 1º CEB; 

- 1 Educadoras de Infância; 

- 1 Professor do 1º CEB afeto ao apoio educativo 

- Um professor de Educação Física; 

- Um professor de Inglês; 

- Um professor de TIC; 

- 2 Assistentes Operacionais. 

• Recursos Materiais: 

- 8 Computadores; 

- 2 Portáteis; 

- 1 Data – Show; 

- 1 Quadro interativo; 

- 1 Leitor de DVD; 

- 1 Fotocopiadora; 

- 1 Pequena biblioteca; 

- Material didático variado.  
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3.6 - EB1/JI da Urzelina 

 
1-Meio Escolar: 

A Urzelina é uma freguesia com 13,67 km² de área e tem o nome alternativo de São Mateus, o 

seu orago. A freguesia deriva o seu nome da abundância de urzela nas rochas do seu litoral, sendo um 

dos locais de onde mais se exportava aquele líquen tintureiro. 

Situa-se na costa voltada ao sul, oferecendo uma vista sobre a Ilha do Pico a 15 quilómetros de 

distância e da Ilha do Faial logo a seguir. Foi edificada junto à costa, em terreno baixo, mesmo no sopé 

das montanhas centrais da ilha de São Jorge e encontra-se repleta de verde desde a orla costeira até ao 

cimo das serras. 

Um dos acontecimentos mais marcantes para a história da Urzelina aconteceu no dia 1 de maio 

de 1808, quando uma erupção vulcânica de grandes dimensões destruiu grande parte da povoação e 

causou o medo e o pânico entre as suas gentes; este acontecimento que ficou conhecida pelo Vulcão da 

Urzelina causou grandes estragos por toda a ilha e provocou grande fome entre as populações. 

Da igreja que na altura a localidade possuía, aos nossos dias, só chegou a torre da mesma, 

encastrada na rocha basáltica do mistério então formado; todo o resto do edifício ficou soterrado pelos 

materiais vulcânicos. O atual templo paroquial foi construído em 1822.  

Em conformidade com os dados referentes aos censos de 2011, disponíveis na Junta de 

Freguesia, a população residente é de 902 habitantes.  

Atualmente, as atividades de comércio, indústria e serviços são as mais relevantes nesta 

freguesia e voltada também para o futuro, em preservação do passado, encontra-se na Ribeira do Nabo 

a Cooperativa de Artesanato Senhora da Encarnação que para além de preservar uma série de tradições 

de lavores, proporciona aos visitantes a oportunidade de conhecerem um pouco mais da cultura local. 

Para apoio ao turismo existe um parque de campismo com piscina e balneários. 

A maioria das crianças matriculadas nesta escola frequenta o A.T.L., no Instituto de Santa 

Catarina, nos tempos pós-letivos e nos seus tempos livres nas seguintes atividades: judo, futebol, 

catequese, grupo de escuteiros, iniciação musical na Sociedade Filarmónica local. 
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2. Alunos: 
Estão matriculados na EB1/JI de Urzelina quarenta e seis alunos, integrando alunos da antiga 

escola básica das Manadas, com idades compreendidas entre os seis e os dez anos. Na sua maioria, a 

composição dos agregados familiares varia entre os três e os cinco elementos, sendo a relação das 

famílias com a escola ótima, havendo sempre toda a colaboração necessária. 

 

3- Características dos edifícios/Problemas existentes: 

 

A EB1/JI de Urzelina é uma escola integrada no Plano de Construções, com duas salas de aulas, 

um ginásio, dois átrios, uma cantina, uma sala de apoio, casas de banho, pátio cimentado e uma zona 

verde arborizada de piso irregular. Esta escola foi alvo de obras de remodelação durante o presente ano 

letivo, encontrando-se em ótimas condições. 

4- Recursos humanos e materiais da escola: 

• Recursos Humanos: 

-3 Professores do 1º CEB 

- 2 Professores do 1º CEB afetos à educação especial e ao apoio educativo; 

- Um professor de Educação Física; 

- Um professor de Inglês; 

- Um professor de TIC; 

- Dois assistentes operacionais. 

• Recursos Materiais: 

- 8 Computadores 

- 1 Quadro interativo 

- 2 Projetores 

- 1 Fotocopiadora 

- 1 Aparelhagem de som 

- Dois rádios/gravadores 

- Enciclopédias 

- 1 Televisão 

 - 1 DVD 

- CD 

- Material didático variado 
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4. Estrutura Organizacional e Funcional 
 

 
Assembleia de Escola 

 

A Assembleia de Escola é constituída por vinte e um elementos: dez docentes, cinco 

representantes dos pais e encarregados de educação, dois representantes do pessoal não docente, um 

representante da Autarquia, dois representantes dos alunos, um representante de associações culturais, 

ambientais, desportivas e económicas sedeadas no concelho. O Presidente do Conselho Executivo e o 

Presidente do Conselho Pedagógico participam nas reuniões da assembleia, sem direito a voto. 

 

Conselho Executivo  

 

O Conselho Executivo é constituído por um Presidente, dois Vice-Presidentes e um assessor 

técnico/pedagógico. 

 

Conselho Pedagógico 

 

O Conselho Pedagógico é constituído por dezanove elementos: Presidente do Conselho 

Executivo, oito Coordenadores de Departamentos Curriculares, um Coordenador dos Diretores de Turma 

do Ensino Básico, um Coordenador de Diretores de Turma do Ensino Secundário, um Coordenador do 

Núcleo de Educação Especial, um Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educativo, um 

representante dos Coordenadores de Núcleo, um Psicólogo escolar, um representante do Pessoal não 

Docente, um representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação, um representante dos 

alunos do Ensino Secundário e um representante da Associação de Estudantes. 

 

Conselho Administrativo 

O Conselho Administrativo é constituído pelo Presidente do Conselho Executivo, um Vice-

Presidente do Conselho Executivo e Executivo e um assistente técnico devido à vacatura do cargo  de 

Chefe de Serviços de Administração Escolar. 
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5. Problemas e Estratégias de Atuação 
 

Introdução 
 

Os problemas abaixo indicados foram selecionados com base num levantamento de dados junto 

da comunidade escolar.  

Este levantamento foi efetuado através de inquéritos aos professores, alunos, encarregados de 

educação, pessoal técnico e assistentes operacionais.  

Os inquéritos incidiram preferencialmente sobre as práticas pedagógicas, relacionamento 

interpessoal, formas de liderança, envolvimento das famílias, métodos de trabalho e motivação para o 

sucesso escolar.  

A recolha de informação junto dos encarregados de educação e alunos foi realizada com base 

numa amostra representativa. 

A equipa de revisão do projeto educativo de escola solicitou informação sobre a caracterização 

do meio escolar aos coordenadores de núcleo e encarregados de estabelecimento das EB1/JI da 

unidade orgânica, para proceder à atualização de dados.  

De seguida apresentam-se os objetivos, estratégias e recursos dirigidos à resolução dos 

problemas detetados. 

 
Problema 1 – Envolvimento dos Encarregados de Educação/Pais na Vida 

Escolar 

 

Após a análise dos dados dos inquéritos constatou-se que uma grande parte dos inquiridos( 

alunos e Encarregados de Educação) continua a mencionar que os encarregados de educação /pais não 

se envolvem nas atividades da escola, não se deslocam à escola para se inteirarem da situação escolar 

dos seus educando e nem procuram informações específicas do desempenho escolar dos seus 

educandos aos diretores de turma/professores titulares. No entanto alguns encarregados de educação 

consideram que a escola tem reforçado uma maior participação dos mesmos na vida escolar dos seus 

educandos. A maioria dos inquiridos afirma não participar nas reuniões da Associação de Pais nem ter 

conhecimento de atividades promovidas pela associação de estudantes. (v. Anexos 2/3 ) 
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Objetivos Estratégias/Ações 

1. Promover o 
aprofundamento do 
papel e funções 
educativas dos 
encarregados de 
educação em 
articulação com a 
escola 
 
2. Estimular atitudes de 
confiança mútua e 
cooperação entre os 
profissionais da escola 
e as famílias  
 
3. Incentivar o 
estreitamento de 
relações entre a 
Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação e a escola 
 

- Incentivo à participação nas reuniões regulamentares da 
unidade orgânica, no sentido de os envolver na vida escolar dos 
seus educandos. 
 
 
- Reforço das atividades de aprendizagem: vigilância dos 
educandos na realização dos trabalhos de casa, organização dos 
cadernos diários e horário de estudo (coordenado com o Diretor 
de Turma). 
 
- Atividades com a apresentação dos trabalhos dos alunos aos 
pais: exposições, espetáculos de teatro, música e dança, feira do 
livro com diversos espaços: livros para trocas, livros feitos pelos 
alunos, entre outros. 
 
– Organizar atividades e debates que proporcionem resultados 
entre Encarregados de Educação/Associação de Pais e a Escola 
no tocante a: interesse pela aprendizagem, segurança e adoção 
de estratégias para a superação de situações de indisciplina. 
 
- Maior dinamização de atividades por parte da Associação de 
Estudantes, de forma a envolver os encarregados de 
educação/pais e alunos. 
 
Promoção de um maior envolvimento dos Encarregados de 
Educação nas seguintes atividades: 
− Atividades extracurriculares; 
− Atividades do “PAA”; 
− Nos Clubes; 
− Na participação em conferências, palestras e seminários que a 
escola promova. 
 
- Promover uma semana cultural com participação de pais e 
encarregados de educação e comunidade local; 
 
- Efetivar em 60% a participação dos pais em reuniões de pais 
ou Encarregados de Educação, sempre que sejam convocados 

 

Problema 2 – Indisciplina 

Dos inquiridos, a maioria revelou a existência de alguns problemas de indisciplina na escola, 

assim como, falta de vigilância nos diferentes espaços escolares. Entre esses problemas destacam-se: 

falta de respeito (educação) para com os professores e assistentes operacionais e entre alunos, algumas 

agressões entre colegas (físicas e verbais), falta de autoridade por parte do pessoal não docente. (V. 

anexo4)
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Objetivos Estratégias/Ações 

1. Desenvolver nos 
alunos o sentido da 
responsabilidade pelo 
seu quotidiano escolar. 
 
2. Valorizar a liberdade 
individual no respeito 
pela liberdade coletiva. 
 
3. Criar um clima 
adequado de forma a 
maximizar o rendimento 
escolar, bem como 
promover uma sã 
convivência nas salas 
de aula e restantes 
espaços escolares 

- Divulgação junto dos alunos e dos pais/encarregados de 
educação, das regras de  comportamento  constantes no 
Regulamento Interno, no estatuto do aluno, relativamente aos 
deveres dos alunos e ao papel dos pais e encarregados de 
educação (folhetos elaborados pelos alunos; página da escola; 
ações de sensibilização no início do ano letivo pelo diretor de 
turma/professor titular). 
 
- Promoção de debates que envolvam diretamente os alunos na 
prevenção e resolução de questões disciplinares, através da 
mediação interpares, e com a colaboração dos 
pais/encarregados de educação na preparação desse trabalho. 
 
- Motivar os alunos para uma aprendizagem permanente e 
prepará-los para desempenharem atividades úteis 
socialmente; 
 
– Desenvolver uma cultura de solidariedade e/ou respeito 
para com as gerações passadas, presentes e futuras; 
 
– Fomentar o sentido de justiça, no respeito por si próprio e 
pelos outros. 
 
- Articulação entre os docentes dos Conselhos de Turma/Núcleo 
no sentido de definirem e aplicarem regras comuns de atuação, 
junto dos alunos. 
 
- Aplicação rigorosa das medidas disciplinares previstas no 
estatuto do aluno. 
 
– Reforçar as condições de segurança na escola e nas áreas 
envolventes através do reforço de ações de 
acompanhamento e vigilância, prevenindo a indisciplina e a 
violência; 
- Manutenção do gabinete de tutoria e de mediação escolar 
 
- Elaboração de planos de acompanhamento de indisciplina 
 
- Serviço comunitário em caso de aplicação de algumas 
medidas disciplinares, através do estabelecimento de 
protocolos. 
 
- Intervenção da PSP no âmbito da escola segura. 
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Problema 3 – Insucesso escolar 

 

No final deste ano letivo verificou-se um acréscimo de retenções na unidade orgânica (15,8%), 

embora se denote ligeiro decréscimo de alunos avaliados comparativamente com o ano letivo transato 

(607 alunos - 9,7% de retenções); apesar deste aumento, denotou-se um cuidadoso planeamento do 

processo ensino – aprendizagem por parte dos diferentes órgãos de administração e gestão e das 

estruturas de gestão intermédia e também refletiu-se as mudanças legislativas que permitiram, por 

exemplo, as retenções no 1º ano. No ensino básico, verificaram-se taxas de sucesso superiores a 80%, à 

exceção das turmas EB1/JI da Beira (2º ano), EB1/JI de Santo Amaro (4º ano) e 6º C nas quais se 

verificou uma taxa de sucesso entre os 50% e os 60%. 

No que concerne ao ensino secundário verificou-se uma taxa de aprovação aproximadamente de 60% 

comparativamente aos 80% do ano transato, o que demonstra resultados inferiores relativamente ao ano 

letivo anterior. Esta situação (verificada fundamentalmente no 10º ano) deveu-se a vários fatores, 

nomeadamente à mudança do ensino básico para o ensino secundário, ao grau de exigência inerente a 

este último, ao facto de alguns alunos continuarem a prosseguir estudos no ensino regular vocacionado 

para ingresso no ensino superior quando deveriam escolher outras modalidades de ensino, 

principalmente o ensino profissional, à falta de hábitos e métodos de trabalho e de estudo e ao pouco 

interesse demonstrado pelos mesmos na construção do seu processo de ensino aprendizagem e à 

desvinculação dos encarregados de educação no acompanhamento dos seus educandos comprovado 

pela análise dos inquéritos aplicados à comunidade escolar. (anexo 1 e seguintes) 

 

Paralelamente verificou-se que em certas áreas curriculares existe um elevado número de níveis 

/classificações negativas em todos os ciclos e níveis de ensino, com especial destaque para a área da 

Matemática, da Físico-Química, da História e pontualmente noutras disciplinas; esse insucesso por 

disciplina não significa retenção no final de ano letivo, continuando-se a verificar no ensino básico, taxas 

de retenção reduzidas.  

Para colmatar este problema foram ao longo dos últimos três anos letivos aplicadas diversas 

estratégias, desde as diferentes modalidades de apoio educativo, atividades oficinais e outras definidas 

pelos departamentos curriculares e conselhos de turma /núcleo no âmbito da prossecução dos projetos 

curriculares de escola e de turma.  
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Apesar de todas estas medidas e como o sucesso escolar é preocupação primordial dos órgãos 

de gestão e administração escolar, continuar-se-ão a aplicar estratégias e afetar recursos para combater 

este problema ao longo do próximo triénio. 

 
Objetivos Estratégias/Ações 

1. Fomentar a aquisição de 
métodos e hábitos de trabalho 
nos alunos. 
 
2.Promover a valorização do 
esforço e da persistência na 
realização das 
aprendizagens. 
 
3.Estimular o 
desenvolvimento de 
capacidades de raciocínio, 
análise e espírito crítico. 
 
 4.Responsabilizar os agentes 
educativos para o sucesso 
dos alunos. 
 

 
– Adotar estratégias de envolvimento de todos os agentes 
educativos que contribuam para melhorar o sucesso escolar; 
 
-Divulgação dos trabalhos dos alunos na página da Internet 
da escola. 
 
-Reforço do trabalho de orientação vocacional. 
 
- Reforço do trabalho cooperativo no âmbito das 
competências dos departamentos curriculares, conselhos de 
turma/núcleo. 
-Planificações rigorosas no âmbito do PCE e adequação às 
turmas respeitando sempre este documento orientador. 
  
-Promoção de concursos dirigidos aos alunos no âmbito 
literário, artístico e científico.  
 
-Reforço das atividades de aprendizagem: vigilância na 
realização dos trabalhos de casa, organização dos cadernos 
diários e horário de estudo, por parte dos encarregados de 
educação. 
- Definição de critérios de avaliação que promovam uma 
maior homogeneidade na realização das aprendizagens. 
 
- Aplicação de testes intermédios e outros instrumentos 
externos de avaliação 
 
– Promover projetos capazes de desenvolver o domínio da 
língua e cultura portuguesa, 
 
-Dinamização dos clubes e oficinas específicas em função 
das necessidades dos alunos e sensibilização dos alunos e 
encarregados de educação para a participação nos mesmos. 
 
-Reforço dos dias e semanas temáticas, com o envolvimento 
da associação de estudantes/associação de pais. 
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-- Aprovar e monitorizar o programa dos apoios educativos 
da unidade orgânica. 
 
 
– Proporcionar aprendizagens direcionadas para vias 
profissionais; 
 
- Aprovar e monitorizar o programa de educação especial da 
unidade orgânica. 
 
-Parcerias com entidades públicas e privadas. 
 
– Desenvolver estratégias de articulação curricular horizontal 
e vertical; 
 
– Desenvolver a criatividade, num contexto do conhecimento 
da troca de experiências; 
 
– Criar atividades diversificadas que envolvam a interação 
entre ciclos; 

 

6 Educação para a saúde: 
 

1- Constituem áreas prioritárias para a promoção de estilos de vida saudáveis: 

a) A alimentação saudável; 

b) A saúde oral; 

c) A saúde mental; 

d) A saúde afetivo-sexual e reprodutiva; 

e) A atividade física; 

f) O ambiente e saúde; 

g) A segurança individual e coletiva, prevenção de acidentes e suporte básico de vida; 

h) A prevenção dos consumos nocivos e comportamentos de risco; 

i) A prevenção da violência em meio escolar. 

Estratégias/ações 

- Ações de sensibilização aos discentes desde a Educação pré-escolar até ao 12º ano de escolaridade 

sobre as temáticas acima referidas; 

- Ações de esclarecimento aos docentes por técnicos especializados nas várias temáticas; 
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- Outros projetos aprovados pelos órgãos competentes ou dinamizados com a colaboração de 
instituições/entidades externas à escola 

 

7. Formação Pessoal 
 

A formação pessoal, quer do pessoal docente, quer do pessoal não docente é realizada tendo 

em conta o Plano Anual de Formação da unidade orgânica. O Fundo Escolar desta escola suportará as 

ações de formação contínua necessárias aos funcionários docentes e não docentes que prestem serviço 

na mesma, de acordo com as transferências recebidas do orçamento da Região Autónoma dos Açores e 

das diversas receitas geradas nos seus serviços. A formação do pessoal docente e não docente da 

Escola Básica e Secundária de Velas será articulada com o Centro de Formação da Associação de 

Escolas de S. Jorge, Terceira e Graciosa, Direção Regional de Educação e Formação, Universidade dos 

Açores, Sindicatos, DROAP e outras entidades formadoras. 

 

Pessoal Docente 

 

O exercício das funções docentes exige uma permanente atualização de conhecimentos e de 

metodologias. Tal implica que os docentes devam participar regularmente em ações de formação 

contínua, seminários, congressos, simpósios e outros que permitam dar resposta às suas necessidades 

específicas de formação. 

O processo de formação contínua dos docentes, para além de um direito e dever profissional de 

cada um deles, é um processo no qual a Escola deve assumir um papel de coordenação e de liderança, 

em cooperação com a administração educativa. Cabe à Escola criar condições que permitam adequar a 

oferta de formação às necessidades específicas dos seus docentes e alunos, devendo por isso elaborar 

o seu plano de formação, de acordo com as necessidades e carências da unidade orgânica.  

 

Pessoal Não Docente 

 

O direito à formação é garantido pelo acesso a ações de formação, congressos, simpósios e 

outros destinados a atualizar e a aprofundar os conhecimentos e as competências profissionais e ainda 

pelo apoio à autoformação, podendo visar objetivos de reconversão profissional e de progressão na 

carreira. A formação contínua do pessoal não docente regulamenta-se pelo Decreto Legislativo Regional 

nº.11/2006/A, de 7 de março. 
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8. Revisão do Projeto 
 

Da avaliação anual e da resposta da Escola aos objetivos definidos, resultará, depois de análise 

ponderada dos vários intervenientes, a necessidade de ajustar, reajustar, moderar ou enriquecer o PEE 

que, em cada ano letivo, se corporizará, obrigatoriamente, no Plano de Anual de Atividades (PAA) e nos 

Projetos Curriculares de Escola. 

 

9. Disposições Finais 
 
Formas de Lançamento e Divulgação 

1. Apreciação do PEE pelo Conselho Pedagógico; 

2.  Parecer do CE 

3.  Aprovação do PEE pela Assembleia de Escola; 

4.  Apresentação do PEE em Reunião Geral de Professores, no início do ano letivo 

20012/2013; 

5.  Elaboração de folhetos - síntese do PEE a entregar no início do ano letivo, destinados aos 

pais e encarregados de educação, alunos, pessoal docente e não docente. 

 

10. Avaliação 
 

Designação pelo conselho pedagógico de uma equipa, com o objetivo de acompanhar a 

consecução do PEE, a qual deverá criar instrumentos para avaliar as ações desenvolvidas ao longo do 

ano letivo e elaborar relatórios periodais do trabalho efetuado a submeter à apreciação do Conselho 

Pedagógico e da Assembleia de Escola. Competirá a essa equipa definir os critérios para a elaboração 

do relatório final da execução do PEE, os quais serão apresentados no âmbito do plano de ação da 

equipa a integrar no PAA de cada ano letivo. 

 

 

 

 

Projeto elaborado pela equipa de revisão do PEE e 
apreciado pelo Conselho Pedagógico em 23/ 07/ 

2012 
 
 

 
O Presidente: 

 
______________________________________ 

(Paulo Jorge Vale Antunes Ribeiro) 
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Projeto apreciado favoravelmente pelo Conselho 

Executivo em 23/ 07/ 2012 
 

 
O Presidente: 

 
______________________________________ 

(Rui Jorge Teixeira Moreira) 
 

 
 

 
Projeto aprovado em 03 / 10/ 2012 

 
pela Assembleia de Escola 

 
O Presidente: 

 
______________________________________ 

(Eduardo João dos Santos Tereso) 
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ANEXO 1 
 

Problema 1 
 
 

GRÁFICOS PESSOAL DOCENTE 

1 2 3 4 5 6 7

SIM 12 12 12 12 10 9 10

NÃO 0 0 0 0 2 3 1

NÃO RESP. 0 0 0 0 0 0 1
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1. A escola está atenta e tem desenvolvido mecanismos de combate ao abandono escolar? 

2.  A escola promove métodos e/ou estratégias que levam ao desenvolvimento global dos alunos? 

3.  Tem sido promovida a valorização cultural e cívica da escola? 

4. Têm sido reforçados os mecanismos de coordenação pedagógica? 

5. Considera que foi reforçada a cooperação da escola com as instituições do meio social? 

6.  As atividades de complemento curricular existentes são adequadas? 

7. A escola favorece o gosto pela atualização dos conhecimentos? 
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Problema 2 
 

 
                                                                                                                                                       

1- Considera que tem sido promovido o aprofundamento do papel dos Encarregados de Educação em articulação 

com a escola? 

2- Considera que têm sido fomentadas atitudes de confiança entre os profissionais da escola e Pais/Encarregados 

de Educação? 

 
1- Foram desenvolvidos projetos que contribuíram para a valorização dos saberes? 

1.1  Se sim, considera que estes projetos promovem o sucesso escolar?      

        

2- Considera que a interdisciplinaridade contribui para a dinamização cultural da escola? 
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3- Considera útil que a escola desenvolva atividades destinadas à comunidade? 

3.1 Participa nas atividades de dinamização cultural da escola 

 
 
 
 

Problema 3 
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1- Existem problemas de indisciplina na escola? 

Se sim indique os mais comuns? 

Dentro da sala de aula 

Fora de sala de aula 

Entre alunos e professores  

Entre alunos 

Entre alunos e assistentes operacionais                                                                                                     
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ANEXO 2 
GRÁFICOS ALUNOS 

Problema 1 

Q1 Q2 Q3

SIM 29 47 12

NÃO 18 0 32
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1- Os teus pais veem à escola regularmente? 

2-  Os teus pais confiam nos teus professores? 

3-  A Associação de Estudantes tem realizado algumas atividades para os Encarregados de 

Educação/Pais na vida escolar?    

Problema 2 
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SIM 45 41 35
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2. A escola ensina-te a ser responsável?                                                       

3. No espaço escolar existe um bom clima para estudares e brincares? (dentro e fora de sala de aula) 

4. Na escola existem problemas de indisciplina? 

Se sim indica os mais comuns? 

Dentro da sala de aula 

Fora de sala de aula 

Entre alunos e professores  

Entre alunos 

Entre alunos e assistentes operacionais (contínuos)                                                                                                       
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Problema 3 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

SIM 9 41 46 45 36

NÃO 11 5 1 2 11
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1. A escola combate o abandono escolar?  

2. A escola ajuda-te a crescer como pessoa? 

3. A escola valoriza o teu trabalho escolar? 

4. Gostas de estudar e de aprender coisas novas? 

5. A escola tem atividades que te ajudam a melhorar o desempenho escolar? 

6. A escola divulga os teus trabalhos? 
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ANEXO 3 
GRÁFICOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO/PAIS 

Problema 1 

 
                                     

1- Desloca-se à escola, com frequência, para se informar da situação escolar do seu educando? 

2- Ajuda o seu educando na realização de atividades de aprendizagem em casa? 

 (horários de estudo, trabalhos de casa, organização dos cadernos diários)     

3-  Considera que a escola o ajuda a desempenhar o seu papel como Encarregado de Educação 
4- Confia nos professores do seu educando? 

5- Tem conhecimento da existência de uma Associação de Pais? 

5.1- Costuma participar nas reuniões da Associação de Pais? 

6-  A Associação de Estudantes tem dinamizado algumas atividades de forma a envolver os 

Encarregados de Educação/Pais na vida escolar?    

7- Considera útil a existência da página web/ internet da EBS de velas?         
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Problema 2 

 
  

Dentro sala de 
aula

Fora de sala de 
aula

Entre 
Pro./Alunos

Entre Alu/Ass. 
Ope.

Entre Alunos

SIM 14 20 11 13 25

NÃO 9 3 11 10 2

NÃO RESP. 5 5 6 5 1
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A escola ajuda o seu Educando a ser responsável?                                                                                                  

O seu educando sente-se bem e em segurança na escola? 

Tem conhecimento da existência de problemas de indisciplina na escola? 

De que tipo?   

Dentro da sala de aula 
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Fora de sala de aula 

Entre alunos e professores  

Entre alunos 

Entre alunos e assistentes operacionais (contínuos)                                                                                                         

 
Problema 3 

 
 

1- A escola tem desenvolvido mecanismos de combate ao abandono escolar? 

2- A escola tem desenvolvido métodos e/ou estratégias que levam ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas (de estudo), sócio - afetivas e morais nos alunos? 

3- . O trabalho escolar do seu educando é valorizado em casa? 

4- A escola tem reforçado os contactos com os Pais/Encarregados de Educação? 

5- Considera que a escola desenvolve o gosto pelo aumento e atualização dos conhecimentos? 

6-  Promove hábitos e métodos de trabalho no seu educando? 
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ANEXO 4 
Problema 1 

 
PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
Problema 1 - Envolvimento dos Encarregados de Educação/Pais na vida escolar 
 

 
Problema 2 

 

 
 
 
  
Dos sete inquiridos que responderam "Sim" à questão 4, distribuem-se assim os mais comuns: 
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Problema 3 - Insucesso Escolar 
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ANEXO 5 
 

Resultados escolares no ensino básico e secundário: 

 
 

Escola 
Ano 

Nº de 
Alunos 

AM 
EF 
TR 

Nº de 
Alunos 

Avaliados 

N.º 
Transições 

Taxa 
Transições 

(%) 

N.º 
Retenções 

Taxa 
Retenções 

(%) 

Resultados/ 
Aprovações 

Provas Aferição (%) 

 LP MAT 
EB1/JI 

BEIRA (1º) 
14ª) --- 12 11 91,6% 1 8,4% ---- ---- 

EB1/JI 
BEIRA (2º) 

10ª) 
2 

(TR
) 

7 4 57,1% 3 42,9% ---- ---- 

EB1/JI 
BEIRA (3º) 

9ª) --- 7 6 85,7% 1 14,3% ---- ---- 

EB1/JI 
BEIRA (4º) 

13 1 12 10 83,3% 2 16,7% 81,8% 63,6% 

EB1/JI 
S. AMARO 

(1º) 
4 --- 4 4 100% ------ ------ ---- ---- 

EB1/JI 
S. AMARO 

(2º) 
5 --- 5 5 100% ------ ------ ---- ---- 

EB1/JI 
S. AMARO 

(3º) 
5 --- 5 4 80% 1 20% ---- ---- 

EB1/JI 
S. AMARO 

(4º) 
4 --- 4 2 50% 2 50% 50% 50% 

EB1/JI 
URZELINA 

(1º) 
5 --- 5 5 100% ------ ------ ---- ---- 

EB1/JI 
URZELINA 

(2º) 
8ª) --- 7 6 85,7% 1 14,3 ---- ---- 

EB1/JI 
URZELINA 

(3º) 
16 ª) --- 14 14 100% ------ ------ ---- ---- 

EB1/JI 
URZELINA 

(4º) 
17ª) 

1 
(TR

) 
15 9 60% 6 40% 46,6% 6,6% 

EB1/JI 
VELAS (1º 

-T1) 
18 

1 
(TR

) 
17 16 94,1% 1 5,9% ---- ---- 
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EB1/JI 
VELAS (2º) 

22 
1 

(TR
) 

21 18 85,7% 3 14,3% ---- ---- 

EB1/JI 
VELAS (3º 

-T1) 
16 

2 
(TR

) 
14 12 85,7% 2 14,3% ---- ---- 

EB1/JI 
VELAS (3º 

-T2) 
13 ª) ---- 9 7 77,7% 2 22,3% ---- ---- 

EB1/JI 
VELAS (4º 

-T1) 
15ª) 

1 
(TR

) 
12 10 83,3% 2 16,7% 58,3% 33,3% 

EB1/JI 
VELAS (4º 

-T2) 
16 ---- 16 16 100% ------ ------ 62,5% 0 

a) Alunos integrados no Regime Educativo Especial avaliados nos termos definidos no PEI. 

 
 
 

2º, 3º Ciclos do Ensino Básico 
 

Turma/ 
Ano 

Nº de 
Alunos 

AM  
EF 
TR 

Nº de 
Alunos 

Avaliados 

N.º 
Transições 

Taxa 
Transições 

(%) 

N.º 
Retenções 

Taxa 
Retenções 

(%) 

Resultados 
EN (%) 

Média UO 

 LP MAT  

5º A 21 ---- 21 21 100% 0 0% ----- ----- 

5º B 17 ª) 
1 

(TR) 
14 11 78,5% 3 21,5% ----- ----- 

5º C 19 ª) ---- 17 17 100% 0 0% ----- ----- 

6º A 21 ª) ---- 19 19 100% ---- 0% 73,6% 
68,4
% 

6º B 19 ---- 19 17 89,4% 2 10,6% 52,6% 21% 

6º C 17 ª) 
1 

(TR) 
15 9 60% 6 40% 0% 0% 

7º A 13b) ---- 12 11 83,3% 1 16,7% ----- ----- 

7º A 
(PCA) 

9 ---- 9 8 88,8% 1 11,2% ---- ---- 

7º B 22 ---- 22 17 77,2% 5 22,8% ----- ----- 

7º C 23 ---- 23 22 95,6% 1 4,4 ----- ----- 
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8º A 15 ª) ---- 15 14 93,3% 1 6,7% ----- ----- 

8º B 21 ---- 21 20 95,2% 1 4,8 ----- ----- 

8º C 20 
1 

(TR) 
19 19 100% ---- ---- ---- ---- 

9º A 23 ª) 
2 

(TR) 
20 14 70% 6 30% 42,8% 30,7% 

9º B 23 
1 

(AM
) 

22 20 95,6% 2 4,4% 66,6% 52,3% 

9ºC 
(PCA) 

9 ---- 9 8 88,8% 1 11,2% ---- ---- 

a)- Alunos integrados no Regime Educativo Especial avaliados nos termos definidos no PEI; b) 
– 1 aluno não avaliado por falta de assiduidade. 
 

 
Turma/ 

Ano 
Nº de 

Alunos 

AM  
EF 
TR 

Nº de 
Alunos 

Avaliados 

N.º 
Conclusõe

s 

Taxa 
Transições 

(%) 

N.º 
Manutenção 

Taxa 
Retenções 

(%) 
OPOR. I 13 ---- 13 8 61,5% 5 38,5% 

 
 
 

Ensino Secundário 
 

Turma/ 
Ano 

Nº de 
Alunos 

AM  
EF 
TR 

Nº de 
Alunos 

Avaliado
s 

N.º 
Transições 

Taxa 
Transições 

(%) 

N.º 
Retenções 

Taxa 
Retenções 

(%) 

10º A 22 
3 

(AM) 
19 16 84,2% 3 15,8% 

10º B 18 

1(AM
) 

1(EF) 
1(TR) 

15 7 46,6% 8 53,4% 

10º C 13 
1 

(AM) 
12 9 75% 3 25% 

11º A 
ª) 

25 
1(AM

) 
24 21 87,5% 3 12,5% 

11º B 
ª) 

14 
2(AM

) 
12 9 75% 3 25% 

12º A 
ª) 

13 
2(AM

) 
11 6 54,5% 5 45,5% 

12º B 
ª) 

25 
3(AM

) 
22 10 45,4% 12 54,6% 

 

a) Dependente dos resultados dos exames da 2ª fase poder-se-ão verificar alterações nas 
taxas de transição. 

 



Escola Básica e Secundária de Velas        
 

 45

 
 
 

ANEXO 6 
 
 

 
TAXA DE 
SUCESSO 

TAXA DE 
INSUCESSO 

 APROVAÇÕES RETENÇÕES 

N.º TOTAL DE ALUNOS 
AVALIADOS  591 498 93 

  84,2% 15,8% 

 


