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Apresentação
A Escola Pública tem sido sinónimo de igualdade de oportunidade, de maior
autonomia individual e de mais e melhor desenvolvimento social. Todos concordamos
que uma cidadania mais esclarecida e mais exigente induz o desenvolvimento social,
cultural e económico e ajuda a qualificar a vida democrática da comunidade nacional
e das comunidades locais e a enriquecer as instituições.
Durante os dois últimos mandatos fizemos do reordenamento da rede escolar e
do reforço das condições de acesso e de sucesso educativo a primeira prioridade
política municipal. A construção dos centros e pólos escolares, com a oferta das
refeições escolares, com o reforço dos transportes e a criação de condições para
garantir o acesso à prática do desporto, à educação musical e outras expressões, e
às novas tecnologias de informação e comunicação constituem exemplos concretos
desse empenhamento municipal.
Os esforços na diversificação das atividades de enriquecimento curricular e a
aposta na qualificação/formação da população em idade ativa envolveu também o
esforço da escola, da autarquia, entre outras entidades públicas, sociais e privadas. E
os resultados são surpreendentemente positivos. Mas, dados os atrasos estruturais,
muito há ainda por fazer.
Essa é a razão por que trabalhamos com toda a comunidade para apresentar um
projeto educativo concelhio que estabelece objetivos, uma estratégia para os alcançar
e um plano de ação para cada eixo dessa estratégia que possibilitará monitorizar o
seu cumprimento e avaliar os seus resultados.
Resta-me, pois, agradecer a todos os atores envolvidos, com especial enfoque
aos Professores António Correia, António Rodrigues, João Garcia e Rui Mendes,
coadjuvados pelo Dr. Manuel Pereira, em articulação com o Pelouro da Educação e
garantir o mesmo empenhamento da Câmara Municipal e dos seus colaboradores
para que alcancemos os propósitos aqui enunciados.

O Presidente da Câmara Municipal de Baião

José Luís Carneiro, Dr.
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Introdução

A Comunidade Educativa de Baião propõe a consecução do Projeto Educativo
Concelhio como corolário do desenvolvimento das políticas locais da Educação.
Este instrumento de planeamento estratégico e de a ç ã o , resulta da reorganização
e da consolidação da intervenção municipal no sistema educativo, articulado com
a comunidade educativa, projetando o desenvolvimento da dimensão humana dos
territórios educativos, dos n o s s o s

valores sociais, culturais, patrimoniais e

naturais do território, sem esquecer a envolvência comunitária que nos caracteriza.
Situar o Projeto Educativo Concelhio é também considerar a primeira etapa da
intervenção local, que de forma autónoma foi levada a termo, através da Carta
Educativa Municipal,

que trouxe para

responsabilidade pela gestão local da

a

esfera de

ação do Concelho

a

rede educativa, tendo culminado na

atualização do conjunto de edifícios e dos equipamentos educativos à escala da
evolução das s u a s estruturas demográficas, sociais e económicas. A par desta
intervenção de fundo, foram também considerados objetivos estratégicos que se
reportam à crescente importância da aplicação das medidas da ação social escolar,
com resultados visíveis no incremento das taxas de escolarização da população,
estando reunidas as condições necessárias para que os alunos possam cumprir os
seus percursos de formação, aos doze anos de escolaridade.
Nesta nova etapa pretende-se fomentar os índices de sucesso escolar,
apostando no conjunto de ações educativas que, a par da ação das escolas,
possam contribuir para

a diversificação das experiencias educativas, e da

consolidação complementar das aprendizagens efetuadas no desenvolvimento
curricular. Resulta daqui o interesse conjunto dos parceiros, no florescimento de
uma cultura de aprendizagem e de formação educativa e profissional, direcionada
para a generalização das habilitações académicas de nível secundário da população,
potenciando a transição para graus superiores de formação, desenvolvendo as
competências de cidadania e de preparação de cada um para a mundialização da
existência.
Com o

Projeto Educativo

Concelhio, são sistematizadas as finalidades

estratégicas, identificados os principais obstáculos e necessidades, para cuja
resolução ou desenvolvimento se propõe o conjunto de ações e a mobilização dos
recursos humanos e financeiros locais, considerando a intervenção concertada dos
parceiros educativos. O seu sucesso dependerá da força mobilizadora gerada a partir
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da ação comunitária, em articulação com os gestores regionais e nacionais da
Educação e dos domínios que a completam: Emprego e a Formação Profissional,
Associativismo, Cultura, Desporto e Saúde, Segurança, Intervenção Solidária,
Agentes Económicos e Empresariais. Dos seus exemplos, conjuntos e individuais
resultarão as bases do sucesso, do empreendedorismo e da inovação que importa
consolidar.
Entendido como instrumento estratégico de planeamento, compreende-se que
o Projeto Educativo Concelhio, esteja articulado com os objetivos estratégicos e
com o plano de ação estabelecidos pelas escolas e cujos princípios, missão e
objetivos, bem como os resultados das análises das suas potencialidades, serviram
para a definição do conjunto das linhas de orientação que constituem o presente
plano. Deste modo, pretende-se congregar esforços no sentido de garantir que o
plano de ação seja abrangente e complementar no desenvolvimento de ações
intersectoriais, que permitam atingir os indicadores que caracterizam cada objetivo
específico est ipulado nas áreas educativa, formativa, de promoção do emprego
e da coesão social, da saúde, segurança e valorização patrimonial, reforçando desta
forma a intervenção das Escolas.
Parece-nos legítimo eleger o Conselho Municipal de Educação, no âmbito das
suas atribuições e competências, pela natureza da sua constituição e pelo seu
carater consultivo e diretivo, como o órgão municipal, do qual deve emanar a
proposta para deliberação definitiva d o Projeto Educativo Concelhio, pelos demais
órgãos municipais - Câmara Municipal e Assembleia Municipal - em articulação com
os Conselhos Gerais das Escolas.
O Conselho Municipal de Educação deverá também, promover a sua
divulgação junto da comunidade local e institucional e observar a gestão
próxima da implementação do respetivo plano de ação, bem como na sua
reformulação, no sentido de garantir padrões de dinamismo e inovação,
segundo as necessidades locais.
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Figura 1. A Missão, Visão e Valores do projeto
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1. A região e a comunidade

1.1

Breve

Caraterização

e

o

impacto

da

Reorganização

Administrativa do Território
O Município de Baião localiza-se no limite interior Este (E) do Distrito do Porto
integrando, entre outras estruturas administrativas e de cooperação institucional, a
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Associação dos Municípios do
Baixo Tâmega e a Plataforma Territorial Supraconcelhia do Tâmega (NUTS III).
Em termos geográficos confronta, a Norte, com os concelhos de Amarante, Vila
Real e Santa Marta de Penaguião; a Este (E), com os Municípios de Peso da Régua e
Mesão Frio; a Oeste (O), com o concelho de Marco de Canaveses e, a Sul (S), com o
rio Douro, fronteira natural com os concelhos de Cinfães e de Resende.
Baião situa-se entre as latitudes 41º 05’ 20’’ e 41º 14’ 50’’ N e as longitudes 7º
52’30’’ e 8º 07’ 40’ O. De acordo com os Censos de 2011 tem 20.522 habitantes e é
atualmente constituído por 14 freguesias, totalizando 174,52 km2.

Figura 2: Mapa do Enquadramento Territorial do Concelho

Relativamente à orografia, Baião tem um relevo bastante irregular, recortado por
vales, por onde escorrem abundantes cursos de água, destacando-se o Rio Teixeira e
_________________________
Os dados base utilizados neste projeto são os obtidos com a realização dos Censos 2011 trabalhados pelo Instituto
Nacional de Estatísticas (INE). Sempre que possível foram complementados e/ou utilizados dados mais recentes,
nomeadamente do Ministério da Educação e Ciência, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e Pordata.
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o Rio Ovil. Está rodeado por três formações montanhosas principais (as Serras do
Marão, da Aboboreira e do Castelo). A altitude varia desde a albufeira da Pala (cerca
de 50 m) até ao ponto mais elevado da Serra do Marão (1.416 m).
De facto, as consequências geomorfológicas de Baião impõem sucessivos
constrangimentos ao aproveitamento do solo, quer a nível da organização urbanística,
pelos efeitos da altimetria e da aspereza do relevo, quer em termos de potencial
agrícola, uma vez que a presença de maciços xistosos e graníticos constituem fortes
entraves ao arroteamento, conduzindo, inevitavelmente à proliferação da exploração
minifundiária. Por conseguinte, a extensão territorial baionense é expressivamente
conotada com uma vasta mancha de matriz agro-florestal, cujo potencial económico e
turístico importa preservar e fomentar.
Historicamente, o povoamento do concelho remonta ao período pré-histórico,
cujos inúmeros vestígios arqueológicos de cultura dolménica comprovam. A sua
história prolonga-se pela Idade Média, onde a origem do topónimo poderá indicar a
ligação ao nome de D. Arnaldo de Baião. Nobre que se estabeleceu na Galiza, cerca
do século X, e a quem pertenceu o território de Baião, em Portugal. Já no século XVI,
D. Manuel deu-lhe a Carta de Foral. Posteriormente, foram donatários de Baião os
Ataídes, que detiveram o senhorio até finais do antigo regime.

Baião é um concelho vocacionado para a valorização das atividades locais de
matriz rural, associado a uma ideia de desenvolvimento de turismo de aldeia, dos
vetores do ambiente, da cultura e da natureza. O património natural incorpora a
combinação floresta/diferenciação topográfica (rios e vales) que conferem ao concelho
um contexto ambiental único.
Um espólio rico e vasto na área dos produtos regionais (gastronomia, vinhos,
artesanato) e do património arquitetónico e arqueológico (parque arqueológico da
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Aboboreira, mosteiro de Santo André Ancede, mosteiro de Ermelo, aldeias de
montanha, é característico nesta região.
Na sequência das publicações da Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro e da Lei n.º
11-A/2013, de 28 de janeiro, que introduziram a reorganização administrativa do
território das freguesias (RATF), o Concelho de Baião passou a ser constituído por 14
freguesias, em vez das antigas vinte.

Freguesia até 2012

Alteração RATF
em 2013

Freguesia criada/alterada pela
RATF

Agrupamento de
Escolas pelas
Freguesias 2013

Ancede

Agregação

União das freguesias de Ancede e
Ribadouro

Eiriz - Ancede

Baião (Santa Leocádia)

Agregação

União d a s f r e g u e s i a s d e
B a i ã o ( S a n t a Leocádia) e
Mesquinhata

Eiriz - Ancede

Campelo

Agregação

União das freguesias de Campelo e
Ovil

Vale de Ovil

Frende

Sem alteração

Sudeste de Baião

Gestaçô

Sem alteração

Sudeste de Baião

Gove

Sem alteração

Eiriz - Ancede

Grilo

Sem alteração

Eiriz - Ancede

Loivos da Ribeira

Agregação

Loivos do Monte

Sem alteração

Mesquinhata

Agregação

União d a s f r e g u e s i a s d e
B a i ã o ( S a n t a Leocádia) e
Mesquinhata

Eiriz - Ancede

Ovil

Agregação

União das freguesias de Campelo e
Ovil

Vale de Ovil

Ribadouro

Agregação

União das freguesias de Ancede e
Ribadouro

Eiriz - Ancede

Santa Cruz do Douro

Agregação

União das freguesias de Santa
Cruz do Douro e São Tomé de
Covelas

Eiriz - Ancede

Santa Marinha do Zêzere

Sem alteração

São Tomé de Covelas

Agregação

União das freguesias de Santa
Cruz do Douro e São Tomé de
Covelas

Eiriz - Ancede

Teixeira

Agregação

União das freguesias de Teixeira e
Teixeiró

Sudeste de Baião

Teixeiró

Agregação

União das freguesias de Teixeira e
Teixeiró

Sudeste de Baião

União das freguesias de Loivos da
Ribeira e Tresouras

Sudeste de Baião

Vale de Ovil

Sudeste de Baião
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União das freguesias de Loivos da
Ribeira e Tresouras

Tresouras

Agregação

Sudeste de Baião

Valadares

Sem alteração

Sudeste de Baião

Viariz

Sem alteração

Sudeste de Baião

Quadro 1: Reorganização Administrativa do Território - Baião

1.2 Indicadores Demográficos

Os resultados definitivos dos Censos 2011 indicam ser a população residente no
concelho de Baião um total de 20.522 indivíduos, dos quais 9.811 são homens e
10.711 são mulheres.
A região Norte e o Tâmega mantiveram sensivelmente a mesma população no
período intercensitário 2001-2011 e o maior crescimento demográfico verificou-se na
década de 1990.
O concelho de Baião registou nesta última década um comportamento
demográfico negativo mais visível que no anterior período intercensitário. Em termos
absolutos, enquanto no período intercensitário 1991 - 2001, Baião registou um saldo
negativo na população residente de (-) 101 indivíduos, na última década elevou esse
número para menos (-) 1833. Neste período intercensitário, o concelho perdeu 8,2%
da população residente.

Total
1991
Total

H

2001
M

Total

H

2011
M

Total

H

2012
M

Total

H

M

Norte

3.472.715

1677310

1795406

3.687.293

1.782.931

1.904.362

3.689.682

1.766.260

1.923.422

3.666.234

1.750.568

1.915.666

Tâmega

515.610

253743

261867

551.309

268.097

279.941

550.516

268.097

282.419

547.980

266.441

281.539

Baião

22.456

10.852

11604

22.355

10.777

11.578

20.522

9.811

10.711

20.119

9.622

10.497

Quadro 2: Evolução da população residente, por sexo – 1991, 2001 e 2011 – NUTII, III e Baião
Fonte: INE, Censos Definitivos Norte 1991, 2001 e 2011 e Anuário Estatístico da Região Norte
2012.
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Nesta última década, Baião acompanhou numa percentagem maior, a tendência
de decréscimo populacional que se registou no interior do território do Tâmega.
Crescimento
Populacional
NUTS e Concelhos

1991-2001

2001-2011

%

%

5

2

Norte

6,2

0,1

Tâmega

8,3

- 0,1

Baião

- 0,4

- 8,2

Portugal

Quadro 3: População residente Portugal, NUTII, NUT III – Variação entre 1991 e 2001 e 2001
e 2011 (%) Fonte: INE; Recenseamento geral da população

Relativamente ao Concelho de Baião e após a Reorganização Administrativa do
Território das freguesias (RATF) e os Censos 2011, os 20.522 indivíduos residiam
maioritariamente no território da União das freguesias de Campelo e Ovil (3.938),
seguido da União das freguesias de Ancede e Ribadouro (2.836) e da freguesia de
Santa Marinha do Zêzere (2.789). Na União das freguesias de Santa Cruz do Douro e
São Tomé de Covelas residiam 2.085 e era na freguesia de Loivos do Monte, que
menos pessoas residiam (373).

Gráfico 1: População residente, por freguesia RATF, 2011 Fonte: CENSOS 2011 - INE - CAOP
2013 - Carta Administrativa Oficial Portuguesa
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A leitura do quadro que se segue e que respeita à estrutura etária da população
na região do Norte e Tâmega revela que o Concelho de Baião, no grupo etário dos 014 anos, apresenta um acentuado recuo (-24,4%) afastando-se significativamente da
Região Norte, que regista igualmente uma perda, mas menor (-13,6%) do que a região
do Tâmega (-16,9%).
Zona
Geográfica

População residente

Norte
Tâmega
Baião

Em 2001
Total
HM
3687293

Grupos etários
H

1782931

População residente -Variação
entre 2001 e 2011 (%)

Em 2011

0-14

15-24

25-64

644948

558278

1969309

Total
65 ou
mais
514758

HM
3689682

Grupos etários

Grupos etários
H

0-14

15-24

1766260 557233 425876

25-64

65 ou
mais

2075134

631439

Var.
Total
0.06

551309

271368

114359

89923

282200

64827

550516

268097

94956

72560

305644

77356

- 0.14

22355

10777

4228

3439

10930

3758

20522

9811

3112

2655

10921

3834

- 8.20

0-14
13.60
16.97
26.40

Quadro 4: População Residente em 2001 e 2011, NUTII, NUT III e Município Baião, segundo
os grupos etários e sua evolução entre 2001 e 2011 Fonte: CENSOS 2001 e 2011 - INE

Como podemos observar pela análise dos Gráficos 2 e 3, a perda populacional já
referida foi vincadamente acentuada nos grupos etários mais jovens (0-14 e dos 15-24
anos), que no total representaram quase 50% (-49,20%) desse recuo. Em
2001,especificamente 18,9% da população residente tinha entre 0-14 anos e em 2011
esse valor apenas constitui 15,1%.
Inversamente, a população com 65 e mais anos, que representava em 2001 os
16,10%, em 2011 atinge os 18,68%. Julgamos que este aumento se deve também ao
regresso de alguns emigrantes ao Concelho após décadas de trabalho.

Gráfico 2: População residente nos períodos censitários de 2001 e 2011, por faixa etária
(idade escolar).
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Gráfico 3: Evolução da população residente entre 2001 e 2011, por faixa etária (idade escolar)

Em si mesmo, e numa análise mais imediata, este dado permite-nos afirmar que
as tendências da baixa natalidade e o envelhecimento da população que carateriza o
País, são em Baião também uma realidade merecedora de uma ação estratégica que,
julgamos, deverá assumir uma natureza intermunicipal, para que possa aspirar a uma
relativa eficácia.
Se é um facto que a estrutura etária da população residente em Baião é
reveladora do peso do envelhecimento, também é um facto que o aumento continuado
da esperança de vida e da longevidade no concelho, em conjugação com o
decréscimo da taxa de fertilidade, levaram a um acentuado processo de
envelhecimento

demográfico

durante

as

últimas

décadas.

Decorrente

dos

comportamentos demográficos registados nos últimos censos da população, tudo
indica que esta tendência de envelhecimento da população versus diminuição da
natalidade se acentuará.
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1.3 Índices Demográficos

No que se refere à Taxa Bruta de Natalidade verificamos que o Concelho tem o
valor mais baixo, quer comparando com o País, quer com a região Norte e a subregião do Tâmega.

Taxa Bruta de Natalidade
2009

2010

2011

2012

Portugal

NUT

2001
10,8

9,4

9,6

9,1

8,5

Norte

11,2

8,8

8,9

8,5

7,8

Tâmega

12,8

9,3

9,6

8,9

7,9

Baião

10,9

8,1

7,4

7,6

6,6

Quadro 5: Taxa Bruta de Natalidade 2001-2012 - Fonte INE (estimativas anuais da população
e censos) e PORDATA

Pela análise do Gráfico 4 verificamos que a Taxa Bruta de Natalidade do
concelho de Baião apresenta uma tendência de decréscimo, apenas contrariada no
ano 2011, no qual se verificou um pequeno aumento em relação ao ano anterior.

Gráfico 4: Evolução da Taxa Bruta de Natalidade (2001/ 2009 – 2012).
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Quanto ao envelhecimento da população verificado na última década e a que já
aludimos anteriormente, ele ocorreu de uma forma generalizada em todo o país. Os
Censos 2011 mostram que o País conta com mais de 2 milhões de pessoas com 65
ou mais anos, representando estas cerca de 19% da população total e são as
mulheres quem predomina entre as pessoas mais velhas, em sintonia com as
tendências associadas à esperança média de vida que também é superior entre as
mulheres.

Portugal
Continente
Norte
Tâmega
Baião

Densidade
populacional
┴

Taxa de
crescimento
efetivo
┴

N.º/km2
114,3
112,6
172,9
209,7
116,9

0,29
0,29
0,40
0,26
0,75

Taxa de
Taxa
crescimento bruta de
natural
natalidade
┴
┴
%
0,06
0,06
0,00
0,15
0,33

9,2
9,1
8,6
8,9
7,6

Quadro 6: Síntese de Indicadores Demográficos 2011 Fonte: INE

1.4 Enquadramento socioeconómico

Analisando alguns dados disponíveis, podemos verificar a existência de
acentuadas discrepâncias regionais, desfavorecendo o interior da região Norte e
nesta, a sub-região do Tâmega e em especial os Concelhos do Vale do Sousa e do
Baixo Tâmega.
Comparando os dados dos Censos de 2001 com os de 2011, verifica-se que a
taxa de desemprego aumentou de 10,2% para 18,9%. Dos 1.942 desempregados de
Baião registados durante o mês de janeiro de 2015, no Quadro 7 encontra-se a sua
distribuição por grupo etário, verificando-se que 34% dos desempregados têm menos
de 35 anos, o que acompanha a dinâmica da Região Norte.

<25 anos

25 – 34 anos

35 – 54 anos

+55 anos

16%

18%

46%

20%

Quadro 7: Desemprego registado no concelho de Baião segundo o grupo etário (janeiro/2015)
Fonte: INE
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Podemos salientar que, destes desempregados, mais de metade tem uma
escolaridade igual ou inferior ao segundo ciclo do ensino básico (Quadro 8).

1º ciclo ou
menos

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

Curso Superior

43%

14%

18%

18%

6%

Quadro 8: Desemprego registado no concelho de Baião segundo os níveis de
escolaridade (janeiro/2015) Fonte: INE

Pese embora a frequência do ensino pré-escolar não ser obrigatória, no ano 2013,
a taxa de frequência do mesmo situava-se nos 88%, verificando-se um índice de
crescimento de 26% comparativamente com o ano de 2006/2007. Na região do
Tâmega continua a verificar-se complexas relações entre a escola e as atividades
económicas. Nesse panorama, verifica-se uma baixa qualificação escolar dos
trabalhadores por conta de outrem, sendo que 77%, segundo os Censos 2011, tinha
um nível igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico (9º ano).
Contudo, e apesar dos dados de 2011, todos os atores do território de Baião,
intervenientes no processo educativo e formativo, têm atuado de forma concertada,
quer no sentido de elevar as qualificações dos cidadãos, quer de forma a evitar a
saída precoce dos jovens do sistema educativo.
Se analisarmos o ganho médio mensal no concelho de Baião com a situação
nacional, verificamos que os 766,89 € apontados em 2011, pelo INE, estão aquém dos
1.084,55 € do resto do território português. Apesar do ligeiro aumento do poder per
capita ocorrido na região nos últimos anos, em 2011 apenas correspondia a dois
terços da média nacional.
Refletindo à dimensão da cidadania a partir da participação dos baionenses nas
eleições para os diversos órgãos governativos, notamos que esta tem sido
ligeiramente inferior à média nacional, sendo que a taxa de participação nas eleições
Europeias 2014 foi de 31,2% e nas Eleições Legislativas 2011 de 53,1%. No caso das
eleições a nível local verifica-se uma exceção a essa tendência, comprovada pelo
empenho demonstrado na escolha dos seus representantes, para a Câmara Municipal,
(65,4%, em 2013) com um papel ativo neste aspeto da vida local, valor superior aos
52,6% encontrados para o resto do país.
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1.5 Caracterização socioeconómica das famílias

Como sabemos, a família é a mais importante organização responsável pela
educação dos seus filhos, em diferentes contextos familiares, tanto ao nível
económico, como social e cultural e mesmo afetivo. Falamos necessariamente de
assimetrias abismais que se vêm refletir nas condições de acesso e de sucesso que
os alunos transportam para a escola. A visão que os pais têm da escola e a
importância que lhe reconhecem refletem-se na forma como as crianças e os jovens a
encaram e a abraçam.
Através da análise dos indicadores de educação e qualificação, verificamos que a
região do Tâmega se caracteriza por taxas de analfabetismo e abandono escolar
superiores à Região Norte e à média nacional, o que constitui um obstáculo ao
desenvolvimento.
A Taxa de Abandono Escolar desceu dos 6,3% (2001) para os 1,9% em 2011,
aproximando-se dos valores verificados quer na região, quer no País. Os valores
percentuais da Taxa de Saída Antecipada (14,4%) e Saída Precoce (36%) do sistema
de ensino são reveladores do investimento efetuado no Concelho de Baião ao nível da
qualidade do ensino e da frequência escolar.

Indicador

Valor (%)
Baião

Tâmega

Taxa de pré-escolarização

66,6

70,8

Taxa bruta de escolarização – Ensino Básico

112,6

113,5

Taxa bruta de escolarização – Ensino Secundário

52,8

63,2

13

10,5

Taxa de Transição/Conclusão – Ensino Secundário

75,5

75,9

Taxa de abandono escolar

1,9

1,5

Taxa de analfabetismo

10,2

6,2

Taxa de retenção e desistência no ensino básico

Quadro 9: Dados da escolarização no concelho de Baião

Indicadores mostram que o nível de escolaridade, no Concelho, continua baixo,
não superando, em média, o 1.º Ciclo do Ensino Básico, tendo reduzido poder
económico e registando-se uma fraca incidência de trabalhadores com habilitação de
nível superior. Este fator pode ser uma das componentes explicativas do fraco
empreendedorismo e consequente fraco dinamismo na criação empresarial, inter18 de 56
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relacionada com as baixas qualificações, as reduzidas expectativas face à escola e a
falta de reconhecimento pela população de que a escola é um veículo de formação
para a vida. Esta situação reflete-se no número de apoios concedidos a nível da ação
social, que no caso do 1º ciclo, no ano letivo 2013-2014 foram de 743 beneficiários.
A taxa de analfabetismo passa dos 25% registados em 1991 para os 10,2% em
2011, ainda longe da média do Tâmega com 6,2% (Censos, 2011). No que diz
respeito a distribuição da população pelo nível académico obtido verificam-se os
seguintes dados (Quadro 10).

Nível de Ensino

População (%)

1º Ciclo

32,3

2º Ciclo

15,3

3º Ciclo

13,8

Secundário

8,0

Ensino Superior

3,6

Quadro 10: Dados do nível de Ensino dos residentes de Baião, por nível completo
no ano de 2011. Fonte: INE (Censos 2011)

Como reflexo das reduções das taxas de natalidade, assistimos à redução da
população em idade escolar que passa de 3.050 alunos matriculados em 2009 para os
2.467 em 2014 correspondendo a uma redução de cerca 19,1%.
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2. Rede Escolar
2.1 - Caracterização da população residente por níveis de instrução
De acordo com os Censos de 2011, do total da população residente, 12.606
indivíduos possuíam o ensino básico (52,6% dos quais o 1º ciclo do ensino básico),
1.634 indivíduos o ensino secundário, 82 o ensino pós-secundário e 749 o ensino
superior.

População residente (N.º) por Local de residência e Nível de escolaridade mais elevado completa
Local de
residência (à
data dos
Censos
2011)

Total
Nível de escolaridade mais elevado completo
To t al

Sem nívelde
escolaridade
completo

C o m nível d e
escolaridade
completo

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

Baião

20522

5451

15071

12606

6636

Ancede

2527

638

1889

1598

859

Campelo

3237

738

2499

1878

São Tomé de
Covelas

576

142

434

Frende

656

142

Gestaçô

1263

411

Gove

1992

Grilo

Ensino
secundário

Ensino p ó ssecundário

Ensino
superior

B acharelato

Licenciatura

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

N.º

3142

2828

1634

82

749

74

615

54

6

392

347

190

19

82

6

71

5

0

812

543

523

386

17

218

34

160

22

2

373

215

70

88

51

2

8

0

6

2

0

514

426

225

104

97

46

1

41

3

38

0

0

852

733

426

150

157

78

2

39

3

33

3

0

478

1514

1308

660

353

295

142

8

56

3

50

2

1

590

136

454

400

234

93

73

38

5

11

0

9

2

0

373

156

217

205

119

63

23

11

0

1

0

1

0

0

480

103

377

305

152

88

65

46

2

24

0

21

3

0

Mesquinhata

301

71

230

200

104

50

46

21

2

7

2

5

0

0

Ovil

701

210

491

393

204

103

86

59

4

35

3

31

1

0

Loivos do
Monte
Loivos da
Ribeira

Ensino
básico

1.º Ciclo

2.º Ciclo

3.º Ciclo

M estrado

Doutoramento

Ribadouro

309

70

239

196

122

35

39

20

1

22

2

18

2

0

S.C. Douro

1453

360

1093

932

510

235

187

117

9

35

4

30

1

0

B. (S.
Leocádia)

554

133

421

358

205

74

79

45

0

18

1

15

0

2

S. M. Zêzere

2796

735

2061

1701

866

431

404

257

6

97

10

82

5

0

Teixeira

595

254

341

303

187

63

53

21

1

16

0

14

2

0

Teixeiró

351

105

246

218

132

52

34

18

0

10

0

9

0

1

Tresouras

373

112

261

235

130

56

49

19

0

7

0

6

1

0

Valadares

875

278

597

539

290

130

119

43

0

15

2

12

1

0

Viariz

520

179

341

305

184

57

64

26

3

7

1

4

2

0

Quadro 11: População residente, por nível de instrução completo, Baião, 2011 Fonte: INE –
Censos 2011

Analisando a proporção da população residente no concelho com 15 e mais anos,
por nível de escolaridade, e a sua variação de 2001 para 2011, são evidentes as
melhorias verificadas nesta última década, no Concelho de Baião, como podemos
observar no Gráfico 5.
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Gráfico 5: Percentagem da população por nível de escolaridade (2001 – 2011).

A população residente sem nenhum nível de ensino representava em 2001 31,4%
da população e em 2011 esse peso percentual desceu para os 19,7%. Registou-se
também nesta última década uma descida percentual nos indivíduos que possuíam o
2º ciclo de ensino, e o peso percentual daqueles que obtiveram níveis mais elevados
de escolaridade duplicou nos últimos dez anos. Salienta-se que os indivíduos com
habilitações ao nível do Ensino Superior, neste período intercensitário, atingiram
valores superiores ao dobro dos obtidos em 2001.
Nível de escolaridade
Sem nível de
escolaridade

Básico 1º
ciclo

Básico 2º
ciclo

Básico 3º
ciclo

Secundário

PósSecundário

Superior

Anos

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Baião

31,4

19,7

37,9

35,2

16,1

14,8

8,7

16,2

3,9

9,4

0,1

0,5

1,8

4,3

Quadro 12: Proporção (%) da População residente com 15 e mais anos por nível de
escolaridade completo mais elevado segundo os Censos 2001 - 2011 (%) - Municípios Baião
Fonte: INE- Censos 2011 e PORDATA
_______________________________
No ano letivo de 2012 – 2013, a escolaridade obrigatória passou para os 18 anos de idade,
como tal é de assumir que os dados atuais estejam profundamente alterados.
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2.2- População escolar – Perspetiva evolutiva
A rede educativa do Concelho de Baião encontra-se organizada em três territórios
educativos, que constituem os Agrupamentos de Escolas de Eiriz, do Sudeste de
Baião, e de Vale de Ovil.
O Agrupamento de Vale de Ovil é o único que integra o nível de ensino
Secundário no concelho, pelo que, neste âmbito, a sua abrangência é concelhia. Fruto
dos processos de reorganização do parque escolar executados e em execução ainda
no concelho, a Rede Educativa e a população escolar assumirá novas configurações,
que serão espelhadas no documento de atualização da Carta Educativa, que se
encontra em elaboração.

Agrupamento de Escolas

Freguesias
UF Ancede e Ribadouro, Gôve, Grilo, UF Santa Leocádia e

Eiriz - Ancede

Mesquinhata, UF Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas.
Santa Marinha do Zêzere, Valadares, Viariz, Gestaçô, U F Teixeira

Sudeste

e Teixeiró, UF Tresouras e Loivos da Ribeira, Frende.
UF Campelo e Ovil, Loivos do Monte.

Vale de Ovil

Secundário: Todo o concelho

Quadro 13: Agrupamentos escolares e freguesias abrangidas

Para além da rede pública de educação, o concelho de Baião tem sete
estabelecimentos

de

ensino

privado

solidário

relativos

ao

pré-escolar.
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Figura 3 – Caraterização dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião
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2.3 - Evolução do número de alunos dos anos 2010 a 2015
2.3.1 - Rede Pública
A Rede Pública de ensino no concelho de Baião está organizada em três
agrupamentos de escolas, como explanado anteriormente, estando cada um deles
constituído por centros escolares e jardins-de-infância.
Agrupamentos
Vale de Ovil
Nível de Ensino

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Sudeste de Baião
2014/
2015

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Eiriz - Ancede
2014/
2015

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

Pré-Escolar

56

56

53

36

54

122

120

133

120

97

47

59

47

33

27

1.º Ciclo

256

234

228

213

221

363

338

299

262

219

331

306

295

265

252

2.º Ciclo

152

159

169

176

176

163

151

146

133

124

191

192

190

179

161

219

225

208

189

190

316

288

295

279

237

3.º Ciclo

261

265

264

235

262

Secundário

280

252

252

272

272

Secundário
Profissional
TOTAL

100

101

152

202

175

1105

1067

1118

1134

1160

- 38

+ 51

+ 16

+ 26

Variação

867

834

786

704

630

- 33

- 48

- 82

- 74

885

845

827

756

677

- 40

-18

-71

- 79

Quadro 14: Evolução do número de alunos – Agrupamentos Escolares Fonte: Agrupamentos
Escolares

Gráfico 6: Evolução do Número de Alunos por Agrupamento dos últimos 5 anos letivos
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2.3.2 - Rede Privada Solidária

No concelho de Baião a rede escolar privada apenas existe no ensino pré-escolar
(Jardim de Infância), denominando-se rede privada solidária, desenvolvida por quatro
IPSS do concelho: a Obra do Bem-Estar Rural de Baião (OBER) (Jardim de Infância);
Cento Social de Santa Cruz do Douro (CSSCD) (Jardim de Infância e Creche); a
Associação de Desenvolvimento do Grilo (ADEGRIL) (Jardim de Infância); e o Centro
Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere (Creche).
No ano letivo de 2011/2012 essas mesmas instituições acolhiam 222 crianças do
pré-escolar. No ano 2014/2015 essas instituições abrangem um total de 228 crianças.

2.4 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais
Aos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), de caráter
permanente, é oferecida a modalidade de educação especial.
Consideram-se alunos com necessidades educativas especiais de caráter
permanente, as crianças e jovens que apresentem incapacidade ou incapacidades que
se reflitam numa ou mais áreas de realização de aprendizagens, resultantes de
deficiências de ordem sensorial, motora ou mental, de perturbações da fala e da
linguagem, de perturbações graves da personalidade ou do comportamento ou graves
problemas de saúde.
A promoção de uma escola inclusiva é patente no grande envolvimento de todos
na disponibilização de respostas educativas adequadas e diversificadas para os
alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente.
Nesse sentido, nos três agrupamentos de escolas do concelho de Baião foram
criados grupos de educação especial de forma a melhorar o apoio proporcionado aos
alunos com NEE, permitindo o tratamento e respostas adequadas perante as mais
variadas situações. No ano letivo de 2014/2015 beneficiaram desta oferta 87 alunos.
No Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil funcionam duas salas de ensino
estruturado para a educação de alunos com perturbações do espetro do autismo
(UEE), provenientes das áreas de abrangência entre Amarante, Felgueiras, Marco de
Canavezes e Penafiel, para além do concelho de Baião. No ano letivo de 2014/2015
apoiou 15 alunos, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos de idade.
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2.5 – Recursos Humanos
2.5.1 – Pessoal docente

A composição do corpo docente dos três agrupamentos, no ano letivo 2014/2015,
está representada no Quadro 15, abordando o tipo de ligação contratual que os
mesmos têm com cada um dos agrupamentos. O Gráfico 3 representa o panorama
geral do Concelho em relação aos docentes alocados em cada um dos agrupamentos,
bem como o número total de docentes a lecionar no Concelho no presente ano letivo
(2014/2015).
De sublinhar o forte peso relativo dos professores contratados existentes no
concelho, em especial no Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil
Agrupamentos
Vale de Ovil

Nº Professores
Total

Sudeste de Baião

Eiriz - Ancede

Quadros

Contratado

Quadros

Contratado

Quadros

Contratado

73

43

59

10

46

14

116

69

60

Total
245

Quadro 15: Pessoal Docente dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Baião – Ano letivo
2014/2015

Gráfico 7: Docentes dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Baião
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2.5.2 – Pessoal não docente

A composição do corpo não docente dos três agrupamentos está representada
no Quadro 16. O Agrupamento do Sudeste de Baião tem nos seus quadros, três
técnicas superiores (Psicóloga, Assistente Social e uma Técnica Superior que apoia a
BE). Nos Agrupamentos de Escolas do Vale de Ovil e Eiriz – Ancede, os técnicos
superiores são os elementos que estão a desenvolver as Atividade de Enriquecimento
Curricular (AEC´s). O pessoal não docente dos agrupamentos está distribuído pelos
vários edifícios de ensino da área de ação de cada um dos agrupamentos.

Agrupamentos
Vale de Ovil

Sudeste de Baião

Eiriz - Ancede

Técnicos
Superiores

5

3

3

Assistentes
Técnicos

7

12

9

Assistentes
Operacionais

32

45

31

Total

Total

44

60

43

147

Quadro 16: Pessoal Não Docentes dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Baião
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2.6 – Análise SWOT – diagnóstico

Segue-se uma grelha com a análise dos principais pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameaças. Esta análise foi construída tendo por base não só os
documentos oficiais produzidos, mas também a auscultação dos diversos parceiros.

Pontos Positivos

Pontos Negativos

FORÇAS

FRAQUEZAS

Fatores Internos
(organização)

 Criação de centros escolares;
 Escola

inclusiva

para

 Diminuta
os

alunos

com

 Boa imagem da escola junto dos encarregados
 Bom ambiente educativo que se vive, em regra, é

extracurriculares

diversificadas

-

sociais dos alunos;
nas

AMEAÇAS
 Êxodo da população e baixa taxa de natalidade;
 Obstáculo de mobilidade provocado pela orografia

transnacionais;

Fatores Externos

obtidos

oriente as Missões dos Agrupamentos;

 Formação de novas parcerias locais, regionais e

das

ofertas

de

natureza

novas

de

 Fraco envolvimento e participação dos Pais e EE na

melhoria

 Baixas habilitações académicas e profissionais dos

soluções/práticas

organização pedagógica;
de

acidentada;
 Aumento das carências do domínio socioeconómico;

vocacional/profissional;

coerente

resultados

docentes a nível concelhio;

OPORTUNIDADES

 Implementação

dos

avaliações externas e as classificações internas;

 Ausência de um Projeto Educativo Concelhio que

clubes, integração em projetos locais ou regionais;
 Taxas de abandono escolar residuais;

a

diversos

 Reduzida partilha de formação dos docentes e não

valorizado pelos docentes e não docentes;

 Alargamento

os

Agrupamentos;

 Descontinuidade

de educação;

 Alargamento

entre

 Reduzida divulgação dos resultados escolares e

necessidades educativas;

 Atividades

articulação

um

devidamente

vida da Escola;
plano

de

participado

e

monitorizado;
 Maior articulação entre Agrupamentos;

Pais e EE;
 Baixas expectativas dos pais e dos alunos face às
aprendizagens proporcionadas;

 Renovação dos equipamentos educativos;

 Grande mobilidade do corpo docente;

 Novo Quadro de Apoio Comunitário que aposta

 Redução do corpo docente para a dinamização das

na Formação;

atividades;

Quadro 17: Análise SWOT – diagnóstico
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3. Plano de Ação
O plano de ação do PEC é o momento do desenho da intervenção que se
pretende fazer no território do concelho de Baião.

3.1 – Linhas Orientadoras do PEC
Da análise efetuada à grelha SWOT surgiram seis linhas orientadoras que se
referem aos grandes eixos de intervenção prioritária do PEC.

Figura 4 – Eixos de intervenção do Projeto Educativo Concelhio
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3.2 – Objetivos estruturantes, específicos, metas e recursos

Para uma atuação sobre a realidade é necessário e fundamental desenhar um
plano de ação que defina objetivos, estabeleça estratégias e metas para a sua
concretização. Nesse sentido, é essencial conhecer os recursos existentes na
comunidade que sejam úteis para o enlace das melhorias esperadas. O plano que se
segue apresenta os objetivos estruturantes, específicos e os recursos para cada um
dos eixos de intervenção prioritária.

1 – Consolidar a redução nas Taxas de Abandono Escolar, de Saída Antecipada e
Saída Precoce (em sintonia com a meta Portugal 2020 para o objetivo “Mais e Melhor Educação”).*
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
3 – Promover a troca de experiências didático-pedagógicas entre os docentes e
técnicos de educação no concelho.
4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
6 – Criar parcerias transnacionais para reforçar o conceito da cidadania e
dimensão europeia.
7 - Sensibilizar para as questões da ecologia, ambiente e preservação da
biodiversidade.
8 – Desenvolver a sensibilidade e competências ao nível das expressões
artísticas sob as suas variadas formas.
9 - Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens por enriquecimento das
suas competências pessoais, sociais e profissionais.
10 – Sensibilizar para a intervenção cívica e para a responsabilidade social.
11 – Promover as competências para a literacia financeira e o empreendedorismo.
12

–

Reforçar

os

mecanismos

de

ajustamento

entre

a

oferta

formação/educação e a procura de qualificações pelo mercado de trabalho

de

(Portugal

2020).*
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13 – Promover a (auto)empregabilidade da população em idade ativa

(em sintonia com

o Objetivo temático - OT 8 do Portugal 2020).*

14 - Consolidar o investimento na qualificação da população em idade ativa que
acompanhe a dinâmica nos setores agroalimentar e do turismo

(em sintonia com os Objetivos

temáticos - OT 3 e 10 do Portugal 2020).*

15 – Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade

(Objetivo

temático - OT 2 do Portugal 2020).*

16 – Fomentar a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida.
17 – Desenvolver competências pessoais e familiares com vista a uma
parentalidade Positiva.*
18 - Desenvolver competências pessoais e familiares na promoção da saúde e
prevenção da doença.*
19 – Contribuir com os pressupostos do Plano Municipal para a Prevenção e
Intervenção nas Toxicodependências.*
20 – Incutir na comunidade escolar hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis, incentivando a prática regular de atividades desportivas.
21 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

(Objetivo

temático – OT 9 do Portugal 2020 e em sintonia com o Domínio Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

22 - Consolidar o voluntariado como atividade inerente ao exercício de uma
cidadania ativa e solidária.*
23 - Melhorar a qualidade de vida e a coesão territorial

(em sintonia com o Domínio

Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

24 – Promover a atração e/ou a fixação de famílias no Concelho de Baião.*
25 – Valorizar pessoal e profissionalmente os agentes educativos.
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Eixo 1 - Promoção para o Sucesso Escolar

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.”
Immanuel Kant

1. Enquadramento

Os desafios que se nos colocam presentemente ao nível do ensino são
complexos: exige-se que os nossos jovens sejam a um tempo portadores de
conhecimentos e das aptidões que lhes permitam operacionalizar face ao real.
Igualmente que sejam interventivos, capazes de ler e perceber o contexto social e
político no qual vivem e adaptáveis às novas exigências do mercado laboral.
Como resposta às expectativas dos jovens e das suas famílias, mas também da
sociedade, procura-se potenciar o sucesso educativo dos alunos atuando em três
grandes áreas estruturantes do conhecimento e da aprendizagem: a preparação
para a aquisição e operacionalização de conhecimentos (sucesso educativo), a
motivação para as aprendizagens e consequente redução da indisciplina em
contexto escolar (clima de escola e sala de aula) e ao nível das condições e
estratégias de trabalho dos docentes (trabalho cooperativo).
Jovens cientificamente bem preparados, motivados e conhecedores da realidade,
serão cidadãos ativos e atuantes.
2. Objetivos Estruturantes

Promover níveis de qualificação e literacia exigentes e adequados aos desafios
da sociedade e do mercado de trabalho

3 - Objetivos Específicos
1 – Consolidar a redução nas Taxas de Abandono Escolar, de Saída Antecipada e
Saída Precoce (em sintonia com a meta Portugal 2020 para o objetivo “Mais e Melhor Educação”).*
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
3 – Promover a troca de experiências didático-pedagógicas entre os docentes e
técnicos de educação no concelho.
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4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
9 - Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens por enriquecimento das
suas competências pessoais, sociais e profissionais.
11 – Promover as competências para a literacia financeira e o empreendedorismo.
12

–

Reforçar

os

mecanismos

de

ajustamento

entre

a

oferta

formação/educação e a procura de qualificações pelo mercado de trabalho

de

(Portugal

2020).*

25 – Valorizar pessoal e profissionalmente os agentes educativos.

4 - Matriz de Planeamento Estratégico

Nº

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.

Indicador

Objetivo(s)
Específico

Atividade / Medida

1, 2, 3, 4, 5,
12

Reuniões
periódicas
entre
os
agentes dos agrupamentos para
definição
de
estratégias,
acompanhamento e monitorização.

1, 2, 3, 4, 5,
12

Troca de experiências e boas
práticas
entre
departamentos,
grupos e grupos de trabalho dos
Agrupamentos.

1, 2

1, 3, 4, 5, 25

1, 2, 4, 12

Recursos

Calendarização

Meta

Nº de ações
desenvolvidas

- Direções
- Coordenadores de
Departamento
-Departamentos
- Grupos disciplinares
- Grupos de trabalho

Nº de ações
desenvolvidas

- Direções
- Coordenadores de
Departamento
-Departamentos
- Grupos disciplinares
- Grupos de trabalho

Reuniões periódicas das equipas de
monitorização
do
sucesso
educativo.

Nº de ações
desenvolvidas

Criação de uma rede intranet
concelhia para processos de troca
de
informação,
monitorização,
instrumentos
de
trabalho
e
formação,
com
conteúdos
pedagógicos e culturais.

E-Plataforma
Dinamizar a troca
de experiências
entre
docentes/Agrupa
mentos

Criação de um observatório comum
aos
agrupamentos
para
monitorização
dos
indicadores
referentes ao sucesso académico,
indisciplina, abandono e outros.

Nº de ações
desenvolvidas
Processos
comuns
articulados

- Grupos de trabalho

- Direção
- Equipas PTE
- Técnicos Autarquia

- Direções
- Grupos de trabalho

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019
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1.6.

1, 2, 3, 4, 5,
12

Micro-ações de partilha de Boas
práticas

3, 4

Adoção de manuais comuns aos
agrupamentos

1.7.

3, 4
1.8

1.9.

1.10

1, 3, 4, 9, 11

9

1.11

1, 5, 9, 11,
12

1.12

1, 3, 5, 9,
11, 12

2, 5, 9
1.13

1.14

1.15

25

1, 5, 9, 11,
12, 25

9
1.16

1, 9
1.17

Baião

Nº de ações
desenvolvidas
Processos
comuns
articulados
Total das
disciplinas com
manuais
adotados/Agrupa
mentos

2015-2019

- Docentes
2015-2019

- Grupos disciplinares
2015-2019

Realização de exames concelhios
comuns.

Total das
disciplinas com
manuais
adotados/Agrupa
mentos

Oferta
complementar
“Património Local”.

Alunos envolvidos
na disciplina

- Direções
- Conselhos
Pedagógicos

Nº de
eventos/alunos

- Grupos disciplinares

Nº de cursos
Formandos

- CLASB
- CLDS+
- Agrupamentos

Participação
nas
Olimpíadas temáticas
como equipas unas.

em

diversas
existentes

Promover e diversificar a formação
profissional e qualificante nas áreas
da
agricultura,
silvicultura
e
valorização ambiental.
Garantir oferta formativa profissional
na área do turismo.
Prémio de
municipal.

mérito

e

excelência

Prémio Reconhecimento de mérito
do professor.

Atividades/Feiras
de
Orientação
Vocacional: Promover a integração
sustentada de jovens no mercado de
trabalho.
Requalificar as Escolas do 3º ciclo
de Eiriz e Sta. Marinha do Zêzere
assegurando
a
melhoria
das
condições
de
ensino
e
de
aprendizagem.
Reforçar
os
mecanismos
de
proteção
aos
alunos
cujos
agregados familiares preencham
requisitos de ação social escolar ao
nível das refeições, transporte e
material escolar.

- Grupos disciplinares
2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2020*

- Equipamento
- Resposta

- CLASB
- Agrupamentos
- Empresas
- Universidades

- Realização/
Distinguidos

- Autarquia
- Agrupamentos

2015-2019

- Realização/
Distinguidos

- Autarquia
- Agrupamentos

2015-2019

- Nº de
eventos/alunos
- Nº de jovens
integrados

- CLASB
- Garantia Jovem
- Estratégia 2020
- Agrupamentos
- CMB

- Equipamento
melhorado
- 2 escolas

- Ministério da Educação
e Ciência
- CMB
- Estratégia 2020

- Nº de
famílias/alunos
abrangidos
-100% das
solicitações

- CMB
- Agrupamentos de
Escolas

2015-2020*

2015-2020*

2015-2020*

2015-2020*

* Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Social
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5 - Impacto esperado

- Reduzir a Taxa de Saída Precoce;
- Sistematizar os processos de comunicação entre os Agrupamentos;
- Promover o trabalho cooperativo entre docentes;
- Adotar de forma comum e gradual os manuais escolares nos três Agrupamentos;
- Reduzir a indisciplina;
- Motivar alunos, docentes e assistentes;
- Reforçar o sucesso escolar e das literacias;
- Diversificar as práticas de ensino inclusivas dos jovens com necessidades educativas especiais;
- Criar condições de atratibilidade dos jovens em idade escolar para o prosseguimento de estudos
nos Agrupamentos do concelho;
- Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens;
- Garantir os mecanismos de ajustamento entre a oferta de formação/educação e a procura de
qualificações pelo mercado de trabalho.
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Eixo 2 – Por uma Cidadania Inclusiva e Ativa
“Não existe sucesso ou felicidade sem o exercício pleno da cidadania e da ética global”
Carlos Roberto Sabbi

1. Enquadramento

O mundo alterou-se profundamente nos últimos anos: da aldeia e da região como
espaço preferencial de atuação, passámos para a aldeia global e para o mundo
como espaço complexo e de vivências. As tecnologias de comunicação, as
infraestruturas de transporte, os avanços tecnológicos esbateram fronteiras,
reduziram distâncias. Hoje estamos todos mais próximos, vivendo a vertigem do
tempo. No entanto, as distâncias pessoais acentuaram-se, reduzindo-se o nível de
atuação solidária nas escalas mais próximas.
Neste sentido procuramos gizar propostas que (re)aproximem as pessoas,
reconectando-as, apostando fortemente na responsabilidade cívica e social
perante o próximo, no respeito pela diferença e no esbatimento das assimetrias
sociais, inculcando valores basilares como o respeito, o civismo, a solidariedade e
a cooperação nas suas mais diversas escalas, do local ao europeu e, deste ao
global.

Objetivos Estruturantes

Induzir a participação ativa, responsável e consequente dos jovens na sociedade
nas suas mais diversas escalas: local, regional, nacional, europeia e global.

3 - Objetivos Específicos
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
6 – Criar parcerias transnacionais para reforçar o conceito da cidadania e
dimensão Europeia.
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7 - Sensibilizar para as questões da ecologia, ambiente e preservação da
biodiversidade.
9 - Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens por enriquecimento das
suas competências pessoais, sociais e profissionais.
10 – Sensibilizar para a intervenção cívica e para a responsabilidade social.
11 – Promover as competências para a literacia financeira e o empreendedorismo.
16 – Fomentar a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida.
19 – Contribuir com os pressupostos do Plano Municipal para a Prevenção e
Intervenção nas Toxicodependências.*
21 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

(Objetivo

temático – OT 9 do Portugal 2020 e em sintonia com o Domínio Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

22 - Consolidar o voluntariado como atividade inerente ao exercício de uma
cidadania ativa e solidária*
23 - Melhorar a qualidade de vida e a coesão territorial

(em sintonia com o Domínio

Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

4 - Matriz de Planeamento Estratégico

Indicador

Objetivo(s)
Nº

2.1

Específico

4, 5, 7, 9,
10, 16, 19,
21, 22, 23

Atividade / Medida

Recursos

Ações de formação, palestras,
workshops relacionadas com a
sexualidade e comportamentos de
risco.

- Equipas de trabalho

Nº de
ações/alunos

(Jovens mediadores sociais*)

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2, 4, 5, 9,
10, 16, 19,
21, 23

4, 5, 9, 10,
16
2, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11,
16, 19, 21,
23
2, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 16,
19, 21, 23

Calendarização

Meta

Intervenção
indisciplina.

em

questões

de
Nº de
ações/alunos

Ações
de
sensibilização
e
responsabilização para a Prevenção
Rodoviária.

Nº de
ações/alunos

Candidaturas Integradas em Rede
Projetos Europeus.

Nº de projetos
Docentes e alunos
envolvidos

Perspetiva concelhia
“Escola em casa”.

Nº de guiões
produzidas
Alunos envolvidos

do

Projeto

(PESES,…)
- Universidade Sénior
- Associação de Pais
- Associação
Empresarial
- CPCJ
- Outros
- Equipas de trabalho
(PESES,…)
- Universidade Sénior
- Associação de Pais
- CPCJ
- Outros
- Grupos de trabalho

- Grupos de trabalho

- Grupos de trabalho

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019
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2.6.

2.7.

2, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 16, 23

2, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 16, 23

Adoção do Referencial
Prevenção para o Risco.

para

Baião

a

Adoção do Referencial para a
Cidadania para a Segurança, Defesa
e Paz.
(Protocolo com o Instituto de Defesa
Nacional - IDN)

Nº de ações
desenvolvidas
Alunos envolvidos

Nº de ações
desenvolvidas
Alunos envolvidos

2015-2019

- Docentes
- Técnicos Autarquia
- Instituições
- Outros
- Docentes
-IDN
- Técnicos Autarquia
- Instituições
- Outros

2015-2019

2015-2019

* Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Social

5 - Impacto esperado

- Reduzir a Taxa de Saída Precoce;
- Promover o (re)conhecimento da herança imaterial dos jovens;
- Reforçar as ideias de pertença do local à Dimensão Europeia;
- Reduzir os comportamentos de risco (toxicodependência, dst, prevenção rodoviária);
- Induzir práticas de cooperação, civismo e respeito pelo próximo;
- Reduzir a indisciplina;
- Motivar alunos, docentes e assistentes;
- Reforçar o sucesso escolar e das literacias;
-- Diversificar as práticas de ensino inclusivas dos jovens com necessidades educativas especiais;
- Criar condições de atratibilidade dos jovens em idade escolar para o prosseguimento de estudos
nos Agrupamentos do concelho;
- Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens.
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Eixo 3 – Valorização do Património e Intervenções Culturais
Comuns
“Cultura não é ler muito, nem saber muito; é conhecer muito”
Fernando Pessoa

1. Enquadramento

Um projeto educativo responsável vai de encontro às expectativas dos alunos
contribuindo para o seu enriquecimento e valorização enquanto indivíduo. Neste
âmbito, a expressão artística assume uma componente primordial por contribuir
para a sua formação cívica mas igualmente incentivando a partilha e o trabalho
cooperativo, assim como o espírito crítico, o culto do belo, de acordo com a
tradição humanista.
Paralelamente, o reconhecimento do seu lugar, das artes populares características
da sua região, são elementos de valorização e de reconhecimento de uma cultura
rica e diversa, sujeitas a reinterpretações indutoras do gosto e do cultivo das artes.

2. Objetivos Estruturantes

Promover, valorizar e disseminar as manifestações artísticas dinamizadas pelos
jovens junto à sua comunidade.

3 - Objetivos Específicos
1 – Consolidar a redução nas Taxas de Abandono Escolar, de Saída Antecipada e
Saída Precoce (em sintonia com a meta Portugal 2020 para o objetivo “Mais e Melhor Educação”).*
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
3 – Promover a troca de experiências didático-pedagógicas entre os docentes e
técnicos de educação no concelho.
4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
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6 – Criar parcerias transnacionais para reforçar o conceito da cidadania e
dimensão europeia.
7 - Sensibilizar para as questões da ecologia, ambiente e preservação da
biodiversidade.
8 – Desenvolver a sensibilidade e competências ao nível das expressões
artísticas sob as suas variadas formas.
9 - Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens por enriquecimento das
suas competências pessoais, sociais e profissionais.
10 – Sensibilizar para a intervenção cívica e para a responsabilidade social.
21 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

(Objetivo

temático – OT 9 do Portugal 2020 e em sintonia com o Domínio Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

23 - Melhorar a qualidade de vida e a coesão territorial

(em sintonia com o Domínio

Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

24 – Promover a atração e/ou a fixação de famílias no Concelho de Baião.*

4 - Matriz de Planeamento Estratégico

Nº

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Objetivo(s)
Específico

1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10,
21, 23, 24

1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10,
21, 23, 24

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10, 21, 23,
24

1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 21,
23, 24

Indicador
Atividade / Medida

Recursos

Calendarização

Meta

Festival da Canção Concelhio

Sarau cultural Concelhio

Intercâmbio de Exposições/Materiais
artísticos

Desfile de Carnaval de Eiriz

- Nº
Participantes
- Nº de sessões
- Nº de
Espectadores

- Professores
- Alunos
- Autarquia
- IPSS’s
- Universidade Sénior

- Nº
Participantes
- Nº de sessões
- Nº
Espectadores

- Áreas Curriculares
- Alunos
- Autarquia
- IPSS’s
- Universidade Sénior

- Total
intercâmbios

- Nº
Participantes
- Nº
Espectadores

- Áreas Curriculares
- Alunos
- Autarquia/Juntas
Freg.
- IPSS’s
- Universidade Sénior
- Turismo
- Museu
- Professores
- Alunos
- Autarquia
- IPSS’s
- Universidade Sénior

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019
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3.5.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9,
10, 21, 23,
24

Os sentidos do património

Baião

- Nº de
atividades
- Nº de
envolvidos

2015-2019

- Professores
- Alunos
- Autarquia
- IPSS’s/CAO
- Universidade Sénior

2015-2019

5 - Impacto esperado

- Reduzir a Taxa de Saída Precoce;
- Promover o (re)conhecimento da herança imaterial dos jovens;
- Reforçar as ideias de pertença do local à Dimensão Europeia;
- Desenvolver a expressão artística e o sentido crítico;
- Promover o respeito, a defesa e a promoção do património local;
- Induzir práticas de cooperação, civismo e respeito pelo próximo;
- Reduzir a indisciplina;
- Motivar alunos, docentes e assistentes;
- Reforçar o sucesso escolar e das literacias;
-- Diversificar as práticas de ensino inclusivas dos jovens com necessidades educativas especiais;
- Criar condições de atratibilidade dos jovens em idade escolar para o prosseguimento de estudos
nos Agrupamentos do concelho;
- Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens.
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Eixo 4 – Património Ambiental – Um Recurso de Futuro
“A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas”
Goethe

1. Enquadramento

Baião é o concelho do distrito do porto com maior área verde. As suas áreas
florestais são um museu natural vivo, pleno de cores e sons de uma fauna variada.
Aqui, encontramos algumas das mais emblemáticas espécies vegetais autóctones
de Portugal – com especial destaque para o carvalhal de Reixela, o último do seu
género em toda a península Ibérica – e outras espécies animais que habitam as
matas, povoam os rios e cruzam os ares entre muitos outros, característicos dos
diversos patamares fito climáticos do concelho.
É esta diversidade que temos que estudar, defender, preservar e divulgar. O
espaço verde é uma das maiores riquezas do nosso património e a herança mais
importante que podemos legar aos vindouros.
Desta forma, o projeto educativo visa apostar na educação e sensibilização
ecológica, divulgando o rico património natural do concelho, desenvolvendo
ferramentas pedagógicas para o seu estudo, promovendo a sensibilização dos
mais novos para os tornar cidadãos ativos e ambientalmente responsáveis.

2. Objetivos Estruturantes

Promover o conhecimento do património ambiental local para melhor o
conhecer, preservar e defender.

3 - Objetivos Específicos
1 – Consolidar a redução nas Taxas de Abandono Escolar, de Saída Antecipada e
Saída Precoce (em sintonia com a meta Portugal 2020 para o objetivo “Mais e Melhor Educação”).*
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
3 – Promover a troca de experiências didático-pedagógicas entre os docentes e
técnicos de educação no concelho.

42 de 56

Projeto Educativo Concelhio

Baião

2015-2019

4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
6 – Criar parcerias transnacionais para reforçar o conceito da cidadania e
dimensão europeia.
7 - Sensibilizar para as questões da ecologia, ambiente e preservação da
biodiversidade.
8 – Desenvolver a sensibilidade e competências ao nível das expressões
artísticas sob as suas variadas formas.
10 – Sensibilizar para a intervenção cívica e para a responsabilidade social.
14 - Consolidar o investimento na qualificação da população em idade ativa que
acompanhe a dinâmica nos setores agroalimentar e do turismo

(em sintonia com os Objetivos

temáticos - OT 3 e 10 do Portugal 2020).*

21 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

(Objetivo

temático – OT 9 do Portugal 2020 e em sintonia com o Domínio Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

22 - Consolidar o voluntariado como atividade inerente ao exercício de uma
cidadania ativa e solidária.*
23 - Melhorar a qualidade de vida e a coesão territorial

(em sintonia com o Domínio

Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

24 – Promover a atração e/ou a fixação de famílias no Concelho de Baião.*

4 - Matriz de Planeamento Estratégico

Nº

4.1.

4.2.

Objetivo(s)
Específico

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
14, 21, 22,
23, 24

1, 2, 3, 4, 5,
7, 10, 14,
21, 22, 23,
24

Indicador
Atividade / Medida

Recursos

Calendarização

Meta

Centro de Interpretação Ambiental da
Reixela, Baião

Dia da floresta: reflorestação

- Constituição
do CIAR e
entrada em
funcionamento
- Pelo menos
uma ação de
reflorestação
anual

- Agrupamentos
- Autarquia
- Universidade Sénior
- Instituições de
Ensino Superior
- ICNF
- Outros
- Agrupamentos
- Autarquia
- ICNF
- Outros

2015-2019

2015-2019
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4.3.

4.4.

4.5.

1, 2, 3, 4, 5,
7, 10, 14,
21, 22, 23,
24

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10,
14, 21, 22,
23, 24

1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 21,
23, 24

Repovoamentos dos rios locais

Inclusão em projetos/redes de
ambiente

Baião

- Pelo menos
uma ação de
repovoamento
bienal

- 5 projetos/
redes de
projetos em 4
anos

- Uma ação
anual
Os sentidos da floresta

2015-2019

- Agrupamentos
- Autarquia
- Instituições de
Ensino Superior
- ICNF
- Outros

2015-2019

- Agrupamentos
- Autarquia
- Universidade Sénior
- Instituições de
Ensino Superior
- ICNF
- Outros
- Agrupamentos
- Autarquia
- Instituições de
Ensino Superior
- ICNF
- IPSS’s
- Outros

2015-2019

2015-2019

5 - Impacto esperado

- Reduzir a Taxa de Saída Precoce;
- Promover o (re)conhecimento da herança ambiental;
- Possibilitar o conhecimento da biodiversidade no concelho;
- Reforçar as ideias de pertença do local à Dimensão Europeia;
- Valorizar o potencial económico, turístico e cultural do património natural baionense;
- Promover o respeito, a defesa e a promoção do património ambiental local;
- Induzir práticas de cooperação, civismo e respeito pelo próximo;
- Reduzir a indisciplina;
- Motivar alunos, docentes e assistentes;
- Reforçar o sucesso escolar e das literacias;
-- Diversificar as práticas de ensino inclusivas dos jovens com necessidades educativas especiais;
- Criar condições de atratibilidade dos jovens em idade escolar para o prosseguimento de estudos
nos Agrupamentos do concelho;
- Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens;
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Eixo 5 – Formação ao Longo da Vida – Aprender Sempre
“O que impede de saber não são nem o tempo nem a inteligência, mas somente a falta
de curiosidade”
Agostinho da Silva

1. Enquadramento

A sociedade atual não se compadece com o conhecimento adquirido e não
desenvolvido, aprofundado e/ou complementado. Vivemos tempos exigentes, nos
quais todos – nos seus mais diversos papeis – têm múltiplas solicitações. Os mais
pequenos

atos

sociais

e

laborais

exigem

diversas

competências

e

o

desenvolvimento de aptidões que nos tornam a todos mais capazes, mais
exigentes e mais interventivos.
O Projeto Educativo Concelhio procura chegar a todos os cidadãos de forma
transversal, correspondendo às suas expectativas e anseios. Desta forma
desenvolvemos um conjunto de atividades que procura envolver todos os
interessados, independentemente da sua condição, escolaridade ou idade na
(auto)formação e capacitação técnica e social.

2. Objetivos Estruturantes

Valorizar o conhecimento adquirido potenciando a sua operacionalização com
as exigências e qualificações do mercado laboral atual e suas perspetivas de
evolução

3 - Objetivos Específicos
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
3 – Promover a troca de experiências didático-pedagógicas entre os docentes e
técnicos de educação no concelho.
4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
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5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
7 - Sensibilizar para as questões da ecologia, ambiente e preservação da
biodiversidade.
8 – Desenvolver a sensibilidade e competências ao nível das expressões
artísticas sob as suas variadas formas.
9 - Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens por enriquecimento das
suas competências pessoais, sociais e profissionais.
10 – Sensibilizar para a intervenção cívica e para a responsabilidade social.
11 – Promover as competências para a literacia financeira e o empreendedorismo.
12

–

Reforçar

os

mecanismos

de

ajustamento

entre

a

oferta

formação/educação e a procura de qualificações pelo mercado de trabalho

de

(Portugal

2020).*

13 – Promover a (auto)empregabilidade da população em idade ativa (em sintonia com
o Objetivo temático - OT 8 do Portugal 2020).*

14 - Consolidar o investimento na qualificação da população em idade ativa que
acompanhe a dinâmica nos setores agroalimentar e do turismo

(em sintonia com os Objetivos

temáticos - OT 3 e 10 do Portugal 2020).*

15 – Melhorar o acesso às TIC, bem como a sua utilização e qualidade

(Objetivo

temático - OT 2 do Portugal 2020).*

16 – Fomentar a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida.
17 – Desenvolver competências pessoais e familiares com vista a uma
parentalidade Positiva.*
19 – Contribuir com os pressupostos do Plano Municipal para a Prevenção e
Intervenção nas Toxicodependências.*
20 – Incutir na comunidade escolar hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis, incentivando a prática regular de atividades desportivas.
21 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

(Objetivo

temático – OT 9 do Portugal 2020 e em sintonia com o Domínio Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*
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Matriz de Planeamento Estratégico

Nº

5.1.

5.2.

Objetivo(s)
Específico

2, 3, 4, 5, 7,
8, 11, 19, 20

Indicador
Atividade / Medida

Recursos

Calendarização

Meta

Professores: Currículos, Metas,
Indisciplina, Projetos, Desporto,
Património Local,…

- Nº Ações
- Nº Formandos

- Docentes
- Centro de
Formação de
Amarante
- Agrupamentos

2015-2019

(projetos comunitários)

2, 3, 7, 15,
16, 19, 20

Assistentes Técnicos Operacionais:
Indisciplina, Administração, Ambiente
de escola, Resolução de Conflitos,…

- Nº Ações
- Nº Formandos

- Autarquia
- Outros
- Docentes
- Centro de
Formação de
Amarante
- Agrupamentos

2015-2019

(projetos comunitários)

- Autarquia
- Outros

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

2, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 15, 19,
20, 21

2, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 19,
20, 21

Adultos/Encarregados de Educação:
Parentalidade, Comportamentos de
risco, Sexualidade, Prevenção
Rodoviária, Orientação Vocacional,
Auto empregabilidade,
Empreendedorismo.

7, 9, 10, 11,
12, 13, 14

Divulgação e inserção profissional:
Orientação Vocacional, Auto
empregabilidade, Empreendedorismo.

5, 7, 8, 9,
10, 11, 15,
20, 21

5.7.

9, 10, 11,
12, 15, 21

5.8.

5, 7, 9, 10,
12, 13

5.9.

Alunos: Aprendizagem/ Estudo,
Comportamentos de risco,
Sexualidade, Prevenção Rodoviária,
Orientação Vocacional,
Empreendedorismo.

2, 4, 5, 7, 9,
10, 12, 13,
14

- Nº Ações
- Nº Formandos

- Docentes
- Agrupamentos
(projetos comunitários)

2015-2019

- Autarquia
- Outros

- Nº Ações
- Nº Formandos

- Nº Ações
- Nº Formandos
Empregabilidade

- Professores
- Autarquia
- CLDS
- Universidade Sénior
- Outros

- CLDS
- Autarquia
- Outros

2015-2019

- CMB
- IPSS
- Professores
- Outros

Universidade Sénior: Currículo
próprio, oportunidades de formação
transversais.

- Nº Ações
- Nº Formandos

Dinamizar formação para
empresários, seus colaboradores e
outros interessados no âmbito da
organização, gestão e qualidade nas
microempresas.

- Nº
participantes

- Dólmen
- Agrupamentos
- AEB

- Equipamento
- Resposta

- CLASB
- Agrupamentos
- Empresas
- Universidades

Nº de cursos
Formandos

- Comissão de
Qualificação de Baião
- CLDS+
Cooperativa Agrícola de
Baião
- Agrupamentos

Garantir oferta formativa profissional
na área do turismo.

Promover e diversificar a formação
profissional e qualificante nas áreas da
agricultura, silvicultura e valorização
ambiental

2015-2019

2015-2020*

2015-2020*

2015-2020*

2015-2020*

* Em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Social
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5 - Impacto esperado

- Garantir uma oferta formativa que corresponda às expectativas e necessidades dos cidadãos;
- Possibilitar a formação técnica e social;
- Reforçar as ideias de pertença do local ao global;
- Promover o desenvolvimento da escolaridade e das literacias;
- Induzir práticas de cooperação, civismo e respeito pelo próximo;
- Reduzir a indisciplina;
- Motivar alunos, docentes e assistentes;
- Diversificar as práticas de ensino inclusivas dos jovens com necessidades educativas especiais;
- Promover o empoderamento e a autonomia dos cidadãos;
- Diversificar currículos formais e informais;
- Divulgar e inserir profissionalmente.
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Eixo 6 – Atividade Desportiva como Valorização Integral
“No desporto, na coragem e à vista do céu, todos os homens se encontram em termos
de igualdade”
Winston Churchill

1. Enquadramento

O desporto é pedra basilar para o desenvolvimento de valores essenciais para a
cidadania: sentido de desportivismo, capacidade de cooperação, respeito pelo
próximo e trabalho em equipa são características que valorizam o cidadão nas
suas dimensões, pessoais, sociais e laborais. Igualmente é estruturante ao nível
psicoafectivo, ao desenvolver a capacidade física, potenciando o equilíbrio
emocional e garantindo hábitos de vida saudável, nomeadamente ao nível do
excesso de sedentarismo, que conduz a problemas de obesidade com graves
consequências para a saúde física e psicológica.
Desta forma, num Projeto Educativo que se pretende transversal, integrador e
indutor das mais diversas áreas humanistas, o desenvolvimento de atividades
físicas, individuais e/ou de equipa são essenciais para os objetivos a que nos
propomos: o cidadão na sua plenitude.

2. Objetivos Estruturantes

Promover a prática desportiva de forma inclusiva e transversal às
potencialidades do concelho

3 - Objetivos Específicos
1 – Consolidar a redução nas Taxas de Abandono Escolar, de Saída Antecipada e
Saída Precoce (em sintonia com a meta Portugal 2020 para o objetivo “Mais e Melhor Educação”).*
2 – Promover e conceber atividades e estratégias tendentes à diminuição da
indisciplina em ambiente de escola.
3 – Promover a troca de experiências didático-pedagógicas entre os docentes e
técnicos de educação no concelho.
4 – Criar ferramentas pedagógicas indutoras/motivadoras do processo ensinoaprendizagem.
49 de 56

Projeto Educativo Concelhio

Baião

2015-2019

5 - Promover práticas de ensino inclusivas para os jovens com necessidades
educativas especiais.
6 – Criar parcerias transnacionais para reforçar o conceito da cidadania e
dimensão europeia.
7 - Sensibilizar para as questões da ecologia, ambiente e preservação da
biodiversidade.
9 - Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens por enriquecimento das
suas competências pessoais, sociais e profissionais.
18 - Desenvolver competências pessoais e familiares na promoção da saúde e
prevenção da doença.*
19 – Contribuir com os pressupostos do Plano Municipal para a Prevenção e
Intervenção nas Toxicodependências.*
20 – Incutir na comunidade escolar hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis, incentivando a prática regular de atividades desportivas.
21 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação

(Objetivo

temático – OT 9 do Portugal 2020 e em sintonia com o Domínio Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

22 - Consolidar o voluntariado como atividade inerente ao exercício de uma
cidadania ativa e solidária.*
23 - Melhorar a qualidade de vida e a coesão territorial

(em sintonia com o Domínio

Estratégico de Intervenção – DEI 5 do PEDI).*

24 – Promover a atração e/ou a fixação de famílias no Concelho de Baião.*

4 - Matriz de Planeamento Estratégico

Nº

6.1.

6.2.

Objetivo(s)
Específico

1, 2, 3, 4, 5,
9, 20, 21,
23, 24

1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 19, 20,
21, 22, 23,
24

Indicador
Atividade / Medida

Recursos

Calendarização

Meta

Constituição de seleção(ões) de
alunos inter-Agrupamentos para
participação em competições
(Olimpíadas da CIM, entre outras)

Férias Desportivas

- Nº alunos
- Competições

- Nº alunos
- Nº eventos

- Autarquia
- Educação Física
- Desporto Escolar
- Agrupamentos
extra-concelhios
- Autarquia
- Grupos
Disciplinares

2015-2019

2015-2019
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6.3.

6.4.

6.5.

1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 18, 19,
20, 21, 23,
24

1, 2, 3, 4, 5,
9, 18, 19,
20, 21, 23,
24

1, 3, 4, 5, 6,
9, 18, 20,
21, 22, 23,
24

Baião

- Nº alunos
- Nº eventos

Equipa de canoagem

Equipa federada de Andebol

- Nº alunos
- Nº eventos
- Nº EE

- Nº alunos
- Nº eventos
- Nº EE

Torneio de Boccia

2015-2019

- Autarquia
- Educação Física
- Desporto Escolar
- IPSS’s
- Autarquia
- Educação Física
- Desporto Escolar
- Encarregados de
Ed.
- IPSS’s
- Autarquia
- Educação Física
- Desporto Escolar
- IPSS’s (CAO)

2015-2019

2015-2019

2015-2019

5 - Impacto esperado

- Reduzir a Taxa de Saída Precoce;
- Incentivar a prática regular de atividades desportivas
- Diversificar a oferta das modalidades desportivas
- Promover hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis
- Induzir práticas de cooperação, civismo e respeito pelo próximo;
- Reduzir a indisciplina;
- Motivar alunos, docentes e assistentes;
- Reforçar o sucesso escolar;
- Diversificar as práticas de ensino inclusivas dos jovens com necessidades educativas especiais;
- Criar condições de atratibilidade dos jovens em idade escolar para o prosseguimento de estudos
nos Agrupamentos do concelho;
- Promover o empoderamento e a autonomia dos jovens.
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4. Avaliação e Monitorização do PEC

Como se pretende que o Projeto Educativo Concelhio seja dinâmico, é
fundamental prever a sua avaliação, sendo esse procedimento indispensável para o
aperfeiçoamento e melhoria do mesmo.
A avaliação do Projeto Educativo Concelhio é uma ferramenta de gestão da
aplicação e medição da evolução do projeto, que permitirá a aferição dos resultados
obtidos, apontando para a reorientação e/ou reforço de atividades, através do uso
mais eficiente dos recursos disponíveis. Pretende-se utilizar um sistema dinâmico de
aprendizagem, correção e aperfeiçoamento contínuo do projeto, em qualquer fase da
sua aplicação.
A avaliação do projeto educativo, permitirá reconhecer os pontos fortes e os
pontos

fracos

e

rever

estratégias

e

métodos

de

trabalho.

Através

da

monitorização/avaliação, poderemos melhorar o desenvolvimento do processo
educativo, obtendo um conhecimento longitudinal e sucessivo das várias etapas.
Os objetivos específicos e metas definidas permitem monitorizar e avaliar os
impactos, os desvios, os objetivos traçados e os resultados obtidos, comparando as
situações de partida com a situação após a intervenção.
A proposta de monitorização passa pela constituição de uma equipa que emane
das equipas de avaliação interna de cada Agrupamento e por técnicos indicados pelo
município. Periodicamente, esta equipa troca informações relativas ao cumprimento
das atividades comuns ao PEC e em caso de se justificar, reúnem para discussão das
atividades e sua operacionalização, assim como para a sua monitorização.
No final do ano letivo, a equipa reúne para a avaliação final, destacando os
elementos positivos e negativos e elabora recomendações para a atividade dos
Agrupamentos na realização e consecução dos seus projetos comuns. Será
igualmente produzido um relatório para apresentação em Conselho Municipal de
Educação e disseminação pelos Agrupamentos.
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Avaliação e
Monotorização do PEC

Figura 5 – Esquema do processo de avaliação e monotorização do PEC.
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Glossário
 A Estratégia 2020 é a estratégia de crescimento da União Europeia para a
próxima década, assente numa economia inteligente, sustentável e inclusiva.
Estas três prioridades, que se reforçam mutualmente, deverão ajudar a União
Europeia e os Estados-Membros a atingir níveis elevados de emprego, de
produtividade e de coesão social. A União Europeia definiu cinco áreas de
desenvolvimento (emprego, inovação, educação, inclusão social e clima/energia)
para os quais cada Estado-Membro adotou os seus próprios objetivos nacionais e
que no caso de Portugal, se denomina Estratégia Portugal 2020;
 Ambiente envolve todas as coisas vivas e não-vivas que existem na Terra, ou
nalguma região da mesma, que afetam os ecossistemas e a vida dos seres
humanos. É o conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas.
 Biodiversidade pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de
todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os
complexos ecológicos dos quais fazem parte. Essa variabilidade aparece apenas
como resultado da natureza em si, sem sofrer intervenção humana. Assim, ela
pode variar de acordo com as diferentes regiões ecológicas, sendo maior nas
regiões tropicais do que nos climas temperados.
 Densidade

populacional é

a

medida

expressa

pela

relação

entre

a população e a superfície do território, geralmente aplicada a seres humanos,
mas também em outros seres vivos (comumente, animais). É geralmente
expressa em habitantes por quilómetro quadrado.
 Dimensão Europeia - É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a
nacionalidade de um Estado-Membro. A cidadania da União é complementar da
cidadania nacional e não a substitui.” Tratado da Comunidade Europeia (art. 17.º).
A cidadania europeia da educação visa formar jovens conscientes dos seus
direitos e deveres, prontos a intervir direta e ativamente no projeto de construção
europeia. Pretende-se assim desenvolver uma identidade europeia assente num
conjunto de valores e no sentimento de pertença em relação à Europa e ao
mundo. Este processo inclui a compreensão da Europa, da sua história e do seu
futuro, o desenvolvimento dos valores dos Direitos Humanos e o aprofundamento
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da Democracia, constituindo uma oportunidade dos povos europeus partilharem e
beneficiarem de uma herança diversa e rica.
 Ecologia é uma ciência (ramo da Biologia) que estuda os seres vivos e suas
interações com o meio ambiente onde vivem.
 Empreendedor é aquele que cria e gere projetos" = empreendedorismo é a
capacidade de identificar oportunidades de negócio, criar empresas e/ou projetos
e proceder à sua instituição gerando mais-valias sociais e económicas.
 Literacia financeira é ter cidadãos instruídos e informados sobre temas e
conceitos financeiros básicos e úteis à gestão do dinheiro e orçamento familiar
para que possam tomar decisões económicas e financeiras fundamentadas,
sensatas e estáveis, que contribuam para a sua qualidade de vida e para a
estabilidade macroeconómica.
 NUT é a sigla de Nomenclatura de Unidade Territorial. A Nomenclatura das
Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) foi estabelecida pelo DecretoLei n.o 46/89, de 15 de fevereiro, e constitui a matriz delimitadora da recolha e
compilação de informação estatística de base regional. A referida matriz é
constituída por três níveis de agregação para unidades territoriais (níveis I, II e III).
Cada uma destas unidades corresponde a características (nomeadamente
geográficas, culturais e económicas) específicas nacionais, bem como a um
conjunto de objetivos espaciais e de condicionantes das políticas nacionais de
desenvolvimento regional.
 NUTS III é constituída por sub-regiões estatísticas sem qualquer significado
administrativo, cujo único objetivo é o de servirem para agrupar municípios
contíguos, com problemas e desafios semelhantes, e obter assim dados de
conjunto destinados principalmente ao planeamento económico. O Concelho de
Baião está inserida na sub-região do Tâmega.
 Saída Antecipada é o total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24
anos que não concluíram o 3º ciclo do ensino básico e não se encontram a
frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário;
 Saída Precoce é o total de indivíduos, no momento censitário, com 18-24 anos
que não concluíram o ensino secundário e não se encontram a frequentar a
escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário;
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 Taxa de abandono escolar é o total de indivíduos, no momento censitário,
com 10-15 anos que não concluíram o 3º ciclo do ensino básico e não se
encontram a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário;
 Taxa de analfabetismo é definida pelo peso da população com 10 ou mais
anos, que não sabe ler nem escrever em relação à população com 10 ou mais
anos.
 Taxa bruta de escolarização é a elação percentual entre o número total de
alunos matriculados num determinado ciclo de estudos (independentemente da
idade), e a população residente em idade normal de frequência desse ciclo de
estudo.
 Taxa bruta de natalidade é o número de nados-vivos que nascem anualmente
por cada mil habitantes, numa determinada área.
 Taxa de crescimento efetiva – resulta da diferença entre a taxa de natalidade
e a taxa de mortalidade, bem como a diferença entre a imigração e a emigração.
 Taxa de crescimento natural é a diferença entre os nascimentos e as mortes,
ou seja, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, geralmente ele é
expresso em permilagem.
 Taxa de pré-escolarização é constituída pelas crianças entre os 3 e 5 anos
matriculadas no ensino pré-escolar (nível que antecede o 1º ciclo do ensino
básico).
 Taxa de transição/conclusão – Ensino Secundário é a relação percentual
entre o número de alunos que, no final de um ano letivo, obtêm aproveitamento
(podendo transitar para o ano de escolaridade seguinte) e o número de alunos
matriculados, nesse ano letivo. Usamos a designação “taxa de conclusão” quando
nos referimos ao aproveitamento no fim do nível de ensino, ou seja no 12º ano.
 Taxa de retenção e desistência é a relação percentual entre o número de
alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte e o número
de alunos matriculados, nesse ano letivo.
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