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INTRODUÇÃO 

 
A Escola Secundária de Maximinos, que integra o Agrupamento de Escolas de Maximinos, 

insere-se num Território Educativo de Intervenção Prioritária, e tem procurado dar resposta às 

dificuldades do seu território educativo, marcado por algumas carências a nível económico e 

social.  

Neste sentido, e atendendo à necessidade de proceder ao alinhamento do Ensino 

Profissional da Escola Secundária de Maximinos com a Garantia Europeia de Qualidade EQAVET, 

apresentamos esta candidatura ao concurso lançado pelo PO CH – Programa Operacional Capital 

Humano e de acordo com o Eixo Prioritário 4 Qualidade e inovação no sistema de educação e 

formação (AVISO n.º POCH-67-2019-01 Concurso para apresentação de candidaturas). 

A presente candidatura ao Sistema de Avaliação da Escola Secundária de Maximinos na 

área da formação profissional, baseia-se na legislação e nas correspondentes orientações 

metodológicas, nomeadamente a Lei de Bases do Sistema Educativo; a Lei nº 31/2002 de 20 de 

dezembro; o Decreto-Lei nº 92/2014 de 20 de junho, o Decreto – Lei nº 75/2008 de 22 de abril 

republicado pelo DL nº137/2012, de 5 de julho e ainda a Implementação de Sistemas de 

Garantia da Qualidade em linha com o Quadro de Referência Europeu da Qualidade para a 

Educação e Formação Profissionais (Quadro EQAVET) - Orientação Metodológica nº 1, 

atualizada em 11 de abril/2016 da ANQEP) e a Implementação de Sistemas de Garantia da 

Qualidade em linha com o Quadro de Referência Europeu da Qualidade para a Educação e 

Formação Profissionais (Quadro EQAVET) – Documento Base Nota nº 1, de 11 de abril/2016 da 

ANQEP. 

A primeira parte deste documento assenta na apresentação da Escola Secundária de 

Maximinos como instituição de ensino da rede pública do Ministério da Educação e Ciência; 

segue-se a descrição do sistema de avaliação e de garantia da qualidade, de acordo com o quadro 

EQAVET e o Plano de Ação elaborado tendo como ponto de partida a situação da Escola 

Secundária de Maximinos e os indicadores de referência que prevemos para os próximos três 

anos letivos. 

 Esta candidatura pretende contribuir para uma maior aposta no ensino profissional, 

por parte da Escola Secundária de Maximinos e tentar aumentar o sucesso escolar, contribuindo 

também para uma redução do abandono escolar precoce e ainda no reforço das condições de 

empregabilidade, ou prosseguimento de estudos dos seus ex-alunos. De salientar que os dados 

referentes a 2016/2017 correspondem a uma única turma de profissional existente nesta escola, 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx
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e cujos alunos vinham de Cursos de Educação e Formação e com várias retenções no seu 

percurso escolar. Por esta razão, apenas seis alunos terminaram o curso.  

 A Escola Secundária de Maximinos espera, com esta candidatura, contribuir para as 

metas do PO CH para 2023, no que se refere às taxas de conclusão dos cursos profissionais, que 

se estima em 70%, e ainda das taxas de empregabilidade ou prosseguimento de estudos, seis 

meses após a conclusão desses mesmos cursos, superando o mínimo de 50% exigido até 2023. 

Esperamos ainda, com esta candidatura, ter um maior apoio na redução do abandono 

escolar precoce. 

 
 
 
APRESENTAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 
  

O Agrupamento de Escolas de Maximinos funciona como organização desde o dia 1 de 

agosto de 2010 na sequência da agregação do AE Oeste da Colina com a atual escola sede, a 

Escola Secundária de Maximinos.  

Integra sete estabelecimentos de educação e ensino: Escola Secundária de Maximinos 

(escola sede), EB23 Frei Caetano Brandão, CE de Maximinos, CE da Naia, EB1 da Gandra - 

Ferreiros, EB1/JI de Estrada - Ferreiros, e CE de Gondizalves. Em 2009, através do Despacho nº 

8065/2009, de 13 de março, a Administração Central considerou formalmente o AE Oeste da 

Colina como escola prioritária de 2ª geração (TEIP2), na sequência da publicação do Despacho 

nº55/2008, de 23 de outubro, tendo mantido esta tipologia até à data.   

No sentido de concretizar as metas que a comunidade educativa considera 

fundamentais para a prestação de um serviço público de educação de qualidade e eficaz, foi 

estabelecido no ano letivo 2012/2013 um Contrato de Autonomia com a Administração 

Central, que foi renovado em agosto de 2018.  

O AE Maximinos fica situado na zona Oeste/Sudoeste da cidade de Braga. Trata-se de 

uma zona urbana e semiurbana com características muito próprias, em que o território mais 

problemático inclui uma faixa do eixo Maximinos/Ferreiros. Apesar de inserido numa 

comunidade urbana, o Agrupamento abarca uma faixa rural que ainda não sucumbiu aos 

avanços da cidade.   

Em 2018/2019, frequentam o AE Maximinos 129 crianças da educação pré-

escolar e 1304 alunos, maioritariamente oriundos das freguesias da sua área de 

influência pedagógica, isto é, das agregações de freguesia de Maximinos, Sé e Cividade, 

Ferreiros e Gondizalves, Real, Dume e Semelhe.  

Ciclo/Ano Nº ALUNOS 

2015/16 2016/17 17/18 2018/19 

Pré-Escolar 170 120 144 129 

1º ciclo 442 439 446 455 
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No presente ano letivo a população estudantil está distribuída sob várias vertentes.  

- Os alunos que frequentam o ensino articulado da dança e da música, no 2º e 3º ciclo, 

num total de 124 alunos, sendo 67 alunos de música e 72 alunos de dança. Esta oferta educativa 

resulta de parcerias estabelecidas, com o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian e com o 

Ginasiano Escola de Dança. Representam 8,65 % dos alunos. 

- Os alunos abrangidos por medidas seletivas e adicionais, 83 alvo de medidas seletivas e 

25 alvo de medidas adicionais.  Destes, 18 frequentam o 9º, 10º, 11º e 12º anos, cujo perfil não 

permite o acompanhamento da turma em sala de aula sem o apoio permanente de um recurso 

humano específico. Destaca-se o facto de o AE Maximinos ser agrupamento de Referência para 

Alunos Cegos e de Baixa Visão, recebendo alunos de concelhos vizinhos. 

 - 5,5% dos alunos são de etnia cigana, num total de 32 raparigas e 47 rapazes. No 2º e 3º 

ciclo apresentam idade, no geral, desajustada ao nível de ensino que frequentam e, a maioria dos 

alunos, tem baixa retaguarda familiar. São alunos que apresentam lacunas ao nível de 

aprendizagens em várias disciplinas, fruto do absentismo, do reduzido envolvimento nas tarefas 

escolares e da falta de estudo. Constata-se a tendência para o absentismo e/ou o não 

cumprimento de regras de aula, evidenciado número de ocorrências em contexto de aula ou de 

espaços comuns da escola. Há, contudo, exceções, quando os pais valorizam o papel da escola na 

educação dos seus educandos. 

 
 

Por sexo 

 

Pré 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Sec. regular Sec. prof. 

1º 

ano  

2º 

ano 

3º 

ano 

4º 

ano 

5º 

ano 

6º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

Feminino 3 6 4 6 1 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Masculino 7 6 3 6 4 10 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Do total de alunos que frequentam o nosso agrupamento, 9, 21% dos alunos são de 

outras nacionalidades, integrando 133 crianças/jovens, de 14 nacionalidades, das quais 30 têm 

Língua Portuguesa Não Materna.   

 

Nacionalidade 

(2018/2019) 

Pré 1º Ciclo 2º Ciclo 3º ciclo Secundário TOTAL 

Brasil 23 39 13 20 7 102 

Polónia 0 1 0 0 0 1 

Angola  1 1 1 0 0 3 

Ucrânia 3 2 1 0 0 6 

Roménia 0 2 1 0 0 3 

Rússia 0 0 1 0 0 1 

Turquia 1 2 1 0 0 4 

Inglaterra 0 1 0 0 1 2 

Holanda 0 0 0 0 1 1 

2º ciclo 260 257 260 250 

3º ciclo 474 423 381 382 

Secundário 135 149 209 217 

TOTAL 1481 1388 1440 1433 
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Venezuela 0 2 0 0 0 2 

Luxemburgo 0 2 0 0 0 2 

França 0 1 0 0 0 1 

Austrália 1 3 0 0 0 4 

Cazaquistão 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 30 56 18 20 9 133 

 

 

  São apoiados pela ação social escolar 414 alunos, o que corresponde a 28,9% dos alunos 

do AE Maximinos. Estes refletem, no geral, contextos familiares marcados pelo baixo nível 

socioeconómico e cultural, associado a reduzida escolaridade dos pais, proporcionando 

diminuto acompanhamento a nível escolar e social aos seus educandos.  

 

 
 

 

Nº alunos com 

Medidas 

 

Pré 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Sec. regular  

 

TOTAL 

1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 

4º 

ano 

5º 

ano 

6º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

Escalão A 30 30 29 49 35 39 32 45 20 24 14 12 12 198 

Escalão B 23 10 15 21 21 29 25 27 21 15 12 6 14 149 

Escalão C 0 0 0 0 0 9 14 10 12 6 4 5 7 67 

 

 Os alunos que não completaram os ciclos de ensino no número de anos previsto, 

apresentando várias retenções no seu percurso escolar.   

 Os alunos abrangidos por medidas seletivas e adicionais representam 7,54% dos alunos 

do agrupamento. 

 
 

Alunos com 
2 ou mais retenções 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

2 17 30 
 
 

A nível de formação académica, 54,3% das mães têm habilitação académica igual ou 

inferior ao 3º ciclo. A nível dos pais, 65,1% têm habilitação académica igual ou inferior ao 3º 

ciclo. 
 

Habilitações da mãe 

    SEM 
HAB. 

1º 
CICLO 

2º 
CICLO 

3º 
CICLO 

ENS. 
SEC. 

BACH. 
 

LIC 
MEST. DOUT. 

Básico 1 127 132 308 315 5 144 12 2 
Secundário 0 23 47 32 39 1 16 0 0 

 

            Habilitações do pai 

 SEM 
HAB. 

1º 
CICLO 

2º 
CICLO 

3º 
CICLO 

ENS. 
SEC. 

BACH. 
  
LIC 

MEST. DOUT. 

Básico 0 134 240 278 252 9 79 5 4 
Secundário 0 23 62 28 35 0 13 0 0 

 
 

As dificuldades económicas e problemas sociais da parte das famílias, com consequências 

ao nível da alimentação diária e nos hábitos de sono, refletindo-se na atenção, concentração e 

envolvimento nas tarefas de aula. Esta realidade é motivo de uma atenção especial da parte da 

escola, em especial da parte dos Conselhos de Turma, em articulação com o Gabinete de 
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Mediação e Orientação Escolar (GMOE), a quem compete monitorizar, avaliar e acompanhar, a 

situação de menores em risco educacional ou de exclusão social.  

O número de alunos acompanhados pelo GMOE ou pela Equipa Técnica de Articulação 

Educativa (CMB/CIM Cávado), bem como os já sinalizados à CPCJ (Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco) ou acompanhados pela EMAT (Equipa Multidisciplinar de 

Assessoria aos Tribunais) são apresentados na tabela seguinte: 

 

 

ACOMPANHADOS Pré 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário 

Total 1º 

ano  

2º 

ano 

3º 

ano 

4º 

ano 

5º 

ano 

6º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

10º 

ano 

11º 

ano 

12º 

ano 

GMOE 2 3 9 14 13 29 26 26 18 9 7 1 9 166 

ETAE 0 3 3 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 17 

CPCJ Braga 1 2 1 0 1 7 4 2 0 3 0 0  21 

EMAT 1 0 1 2 3 8 3 0 2 0 0 0 0 20 

TOTAL 224 

 

A nível de pessoal não docente, exercem a sua atividade profissional no AE Maximinos 

153 docentes do quadro de escola e 23 professores contratados, três técnicos especializados que 

integram o Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE), 51 assistentes operacionais, 9 

assistentes técnicos e um vigilante.  
.   

ESCOLA Nº alunos Nº de assistentes 

operacionais em funções 

Nº de vigilantes 

CE Maximinos 125 4 0 

CE da Naia 122 4 0 

EB1 Gandra 92 2 0 

CE Gondizalves   93 a) 4 0 

EB1/JI de Estrada 152 5 0 

EB 2/3 Frei Caetano Brandão 444 15   

1 b) ES Maximinos 3º ciclo 188  

17 Secundário 217 

a) três crianças com multideficiência; b)  com trabalho na EB 2/3 e na ES. 

 

É de destacar que, na comunidade envolvente, há grande variedade de 

instituições e organizações com quem a escola tem protocolos, parcerias ou outro tipo 

de interação, nomeadamente: Ginasiano Escola de Dança, Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian; Universidade Católica Portuguesa (plano de acompanhamento 

externo TEIP), Universidade do Minho (supervisão de estágios de formação inicial); 

Câmara Municipal de Braga/Rede Social/Comissões Sociais de Freguesia; CPCJ (projeto 

de Mediação Escolar; encaminhamento de alunos); Câmara Municipal de Braga e CIM 

Cávado em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa (Equipa Técnica de Articulação 

Educativa/ETAE); CIAB (Tribunal Arbitral de Consumo); Projeto TÉTRIS/Cáritas 

Diocesana de Braga; Projeto + ATITUDE/Cruz Vermelha Portuguesa; Centro de Saúde 

(PES); ACAPO (Associação de Cegos e Amblíopes Portugueses); Juntas de Freguesia 

(colaboração em atividades das escolas; verba para material de expediente e limpeza); 

Centro Social e Cultural de Ferreiros (parceiros na implementação das AECs);  Centro de 

Formação da Associação de Escolas Braga/Sul (formação de pessoal docente e não 
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docente realizada também por docentes do quadro deste AE); Museu D. Diogo de Sousa, 

Museu da Imagem e Museu dos Biscainhos (atividade das escolas); Casa do Professor 

(formação de pessoal docente); APECDA (CRI – Centro de Recursos para a Inclusão); 

Agência Nacional Erasmus +; Colégio de S. Caetano (cedência de espaços); BRAVAL 

(visitas de estudo; projetos de Cidadania e Desenvolvimento); ES Alberto Sampaio, 

Escola de Música Calouste Gulbenkian, AE de Real, ES D. Maria II (Braga), AE D. Maria II 

(Famalicão), Colégio D Diogo de Sousa, Colégio Nossa Senhora das Graças, Colégio D. 

Pedro V, Colégio João Paulo II e Externato Carvalho Araújo,  (o AE Maximinos recebe 

alunos destas escolas no âmbito do Desporto Escolar/protocolo de colaboração); 

Fundação Ilídio Pinho (Concurso Ciência na Escola), Rede de Bibliotecas Escolares 

(concursos locais, municipais e nacionais). 

 

 

Missão das escolas em geral: Construir o sucesso escolar para todos. 

Lema: “Escola Integradora”.  

Ambição Estratégica: Consolidar a Escolas Secundária de Maximinos como uma Escola de 

referência ao nível educativo e formativo. 

 

Linhas de orientação estratégica e linhas de ação     

Como instituição social na área da educação a Escola Secundária de Maximinos deve 

responder às suas necessidades e expectativas, criando oportunidades para todos e assumindo-

se como agente de mudança na comunidade educativa. Assim, o nosso Agrupamento pretende:  

- Promover a solidariedade no seio da nossa comunidade educativa, contribuindo para o 

respeito pelas diferenças culturais;  

- Combater a exclusão; 

- Desenvolver um espaço de cidadania, conhecimento, cultura, pesquisa e criatividade, de 

maneira a responder de forma eficaz às necessidades emergentes da sociedade; 

- Garantir um ensino de qualidade, formando cidadãos participativos e críticos, de 

maneira a colaborar na sociedade, nomeadamente na comunidade local;  

- Garantir a articulação entre níveis de ensino;  

- Aumentar a qualidade e eficácia dos serviços, tornando-os mais céleres, ágeis, simples, 

adequados, disponíveis e acessíveis;  

- Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança de toda a 

comunidade educativa;  

-  Implementar medidas de discriminação positiva e de flexibilização educativa; 

- Procurar a melhoria das escolas e das respostas à comunidade, mobilizando os 

diferentes intervenientes num processo interativo, mantendo as dinâmicas do Agrupamento; 
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- Praticar a avaliação de desempenho e de autoavaliação institucional no sentido do 

desenvolvimento organizacional e da implementação de processos de melhoria. 

 

 

O diagnóstico organizacional e pedagógico visa efetuar uma síntese da análise do 

ambiente interno e externo e identificar os elementos-chave para a gestão e organização da 

escola, possibilitando o estabelecimento de prioridades de atuação. Neste contexto, efetuou-se 

uma identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos (ambiente interno) e das oportunidades 

e ameaças percecionadas no ambiente externo, de modo a permitir perceber o posicionamento 

da escola nos contextos em que se insere, como referencial para o estabelecimento de processos 

de melhoria sustentados e partilhados.  

   Esta reflexão seguiu os princípios de uma análise SWOT, que constituiu o ponto de 

partida para a identificação dos problemas considerados mais significativos no contexto do AE 

Maximinos.  

FORÇAS/PONTOS FORTES 

 As medidas e estratégias pedagógicas implementadas, com impacto significativo nos 

resultados obtidos, sobretudo no ensino básico. 

 O envolvimento e a interação com a comunidade, visando a integração e a formação global de 

todos os alunos.  

 As práticas inclusivas transversais a toda a comunidade escolar e a diversidade de respostas 

educativas aos alunos com necessidades educativas especiais, com impacto nas suas 

aprendizagens e no seu bem-estar  

 Os circuitos de comunicação interna e externa para divulgar as atividades, a oferta formativa e 

afirmar a qualidade do serviço educativo prestado à comunidade. 

 79,6% dos alunos de 1º ciclo, 66,4% do 2º ciclo e 86,4% do secundário, transitaram com 

sucesso pleno na avaliação interna. 

 Classificação média de 3,61, na prova final de Português de 9º ano, sendo superior à nacional. 

superiores ao nacional. 

 Classificação média, no exame de PORT de secundário, superior à nacional (11,15; >0,23) 

 Consecução das metas de sucesso contratualizadas no TEIP no que diz respeito às provas finais 

e exames nacionais. 

 Atribuição de tempo, no horário dos docentes, para trabalho colaborativo.  

 Forte contributo do GMOE relativamente a alunos em risco educacional e outras 

problemáticas. 

 Participação em projetos de âmbito nacional e europeu. 

 Abertura a comunidade. 
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FRAQUEZAS/PONTOS FRACOS  

 Necessidade de Identificar os fatores explicativos do insucesso que permitam a implementação 

de estratégias ajustadas em ordem à melhoria dos resultados, particularmente na disciplina de 

matemática, de 9º e 12º anos. 

 Necessidade de desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento do percurso escolar dos 

alunos utilizando, para o efeito, indicadores claros que permitam (re)orientar o processo 

formativo. 

 Necessidade de construção de um projeto educativo coerente com a realidade do agrupamento, 

que fomente o sentido de identificação e de pertença de toda a comunidade educativa, 

contribuindo para a sua consolidação. 

 Necessidade de reformulação de todo o processo de autoavaliação numa estrutura única que 

abarque todas as áreas de funcionamento do agrupamento. 

 O sucesso pleno, na avaliação interna de 3º ciclo, foi de 49%.  

 Lacunas no domínio raciocinar/criar, ao longo do ensino básico, evidenciadas nos resultados 

das provas de aferição (REPA). 

 Taxa de insucesso elevada na avaliação interna, a Matemática, principalmente no 7º ano ( 

42,4%) e 8º anos (45,2%).  

 Baixo nível de sucesso na prova final de 9º ano, de Matemática (45,31%; classificação média 

2,77). 

 Sucesso pleno reduzido, no 3º ciclo, em especial no 7º e 8º ano (38,1% e 38,4%).  

 Classificação média, no exame de MAT A de secundário, inferior à nacional (10,12/<0,62) 

 Situações de indisciplina sobretudo no 5º, 6º e 7º anos.  

 N.º significativo de situações de baixa atenção e concentração nas aulas. 

 Baixos níveis de satisfação dos docentes relativos ao ambiente em sala de aula.  

 Número significativo de famílias que não valoriza a educação escolar.  

 Baixo envolvimento dos Pais/EE nos processos que dizem respeito à vida escolar dos seus 

educandos. 

 Necessidade de soluções pedagógicas alternativas para alunos com défice elevado de pré-

requisitos. 

 Existência de turmas com mais do que dois alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, com 

problemáticas diferentes. 

 Dificuldades de adaptação na transição de ciclo no ensino básico (pré-requisitos académicos e 
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sociais).  

 Espaços físicos que exigem obras de conservação e/ou de adaptação às problemáticas e 

exigências educativas atuais. 

 Recursos informáticos reduzidos e, no geral, obsoletos.  

 N.º insuficiente de AO. 

 Necessidade de ajustamento do pessoal docente ao novo paradigma educativo. 

 

 

 

OPORTUNIDADES (vindas do exterior) 

 Recursos adicionais TEIP (humanos e financeiros) e implementação de estruturas e 

medidas/ações associadas. 

 Financiamento POCH para a concretização de algumas iniciativas estratégicas. 

 Integração do AE Maximinos na Microrrede Galécia, que facilita a partilha de experiências e 

tomadas de decisão. 

 Apoio de perito externo (no âmbito do Programa TEIP). 

 Mais momentos de reflexão interna e de reflexão externa proporcionada pela DGE/TEIP e 

maior visibilidade externa do AE Maximinos. 

 Parceria estabelecida com a Rede Social de Braga, tendo em vista a articulação com as Comissões 

Sociais de Freguesia “Zona Histórica” e “Caminhos do Sul”. 

 Abertura por parte das instituições locais para colaboração com o AE Maximinos. 

 Existência de um centro de formação da associação de escolas (CFBraga Sul) que permite a 

execução do plano de formação e uma melhor rentabilização dos recursos. 

 Desafios colocados ao Agrupamento no sentido da participação em iniciativas locais, nacionais 

e europeias. 

 Associações de Pais e Encarregados de Educação disponíveis para colaborar.  

 Dinâmicas das Associações de Estudantes. 

 

AMEAÇAS (vindas do exterior) 

 Degradação física da escola sede e da EB2/3, com a consequente desadequação das instalações 

escolares às necessidades atuais: inexistência de um pavilhão gimnodesportivo e de um 

auditório na EB 2/3 e ES. 

 Adiamento de obras de requalificação e atualização da escola EB 2/3 e ES, por parte do ME e 

CMB. 

 Meio socioeconómico carenciado (evidenciado na % elevada de alunos com escalão A e B). 
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 Baixo nível de habilitações de uma grande parte dos encarregados de educação. 

 Baixas expectativas de alguns encarregados de educação relativamente à escolaridade, como 

meio de mobilidade social;  

- Pouca diversificação da oferta formativa a nível dos cursos profissionais.  

- Abandono/absentismo difícil de controlar pela escola, no que diz respeito a alunos de etnia 

cigana. 

- Falta de apetrechamento das salas de aula com material informático essencial em contexto 

educativo atual. 

- Alunos em risco educacional com possível impacto em exclusão social. 

- Idade próxima da aposentação em número significativo dos professores e assistentes 

operacionais. 

- Rede deficiente de transportes públicos com implicações no acesso às escolas. 

- Escolas secundárias e básicas do centro urbano, recentemente requalificadas, que concorrem com 

o nível de atratividade das nossas escolas. 

 

MISSÃO E VISÃO  

 
Sempre atenta às mudanças de paradigma do desenvolvimento local e regional, a Escola 

Secundária de Maximinos tem como visão estratégica ser uma “Escola Integradora”, pois 

através da diversificação da sua oferta educativa. 

Assume assim a missão de ser uma instituição de ensino de reconhecida qualidade junto 

das instituições públicas e privadas, desenvolvendo atividades de ensino e formação 

profissional, em permanente procura de inovação e modernização. Pretende ainda  contribuir 

para elevar o nível de escolarização e qualificação profissional dos jovens e da população em 

áreas de potencial interesse no tecido económico e empresarial regionais, proporcionado uma 

formação profissional de reconhecido valor, que promova não só, o desenvolvimento de 

competências técnicas, mas também um desenvolvimento global e equilibrado da pessoa do 

aluno, capaz de pensar e agir, de resolver problemas, de articulação entre o saber, o saber fazer e 

o saber estar, que facilitem a sua integração dinâmica no mercado de trabalho, capaz de 

responder às necessidades nacionais”.  

Acresce referir que a Escola Secundária de Maximinos só cumprirá verdadeiramente a 

sua missão se, de facto, no desenvolvimento da sua ação, adotar um referencial de Valores e 

“Desempenhar o seu papel na sociedade, cumprindo a sua missão de serviço público, com ética e 

responsabilidade, num espaço de diálogo e reflexão permanente, de espírito de equipa, de 

cidadania e de solidariedade.”  

Para a concretização da sua missão e visão é necessário que a escola se organize de 

forma a promover: 



                  

  

   
 

 Escola Secundária de Maximinos 

A qualidade das aprendizagens que proporciona: 

 Uma escola inclusiva; 

 O trabalho colaborativo no sentido de práticas profissionais de qualidade; 

 A realização pessoal e profissional de toda a comunidade escolar; 

 A mudança, a inovação, o empreendedorismo; 

 A utilização de novas tecnologias; 

 A avaliação da escola como instrumentos de auto-regulação e melhoria; 

 As parcerias e protocolos com os vários parceiros locais e regionais, 

A Escola Secundária de Maximinos não se esgota na componente educativa e formativa, 

mas pretende-se que seja também um espaço de socialização de jovens e adultos, promovendo e 

consolidando os valores e princípios da cidadania, equidade, liberdade, respeito, solidariedade, 

exigência, eficiência, responsabilidade, consciência ecológica, princípios  consagrados pela Lei de 

Bases do Sistema Educativo, reforçado pelo Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº224/2009, de 11 de Setembro, e Decreto-Lei nº137/2012 de 2 

de julho, que apoia a tomada de “decisões nos domínios da organização pedagógica, da 

organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão 

estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e 

recursos que lhe estão atribuídos.” (ponto 1 do art.º 8º do Decreto-Lei 75/2008).   

Os stakeholders da escola dividem-se em dois grupos: interno e externo. No interno 

encontramos o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico, o Diretor e elementos do órgão de 

gestão, os Assistentes Técnicos, os Assistentes Operacionais e os alunos. No externo incluem-se 

os encarregados de educação, organizações parceiras, associações profissionais, instituições 

financeiras, comunicação social, comunidade local e regional.   

A nível de Visão estratégica, a Escola Secundária de Maximinos procura 

permanentemente uma educação sustentável, colocando à disposição da comunidade uma 

Escola de qualidade e de excelência a nível de valores humanos, de ensino e de cultura, com 

intervenção no processo educativo de pais, encarregados de educação e todas as partes 

interessadas.  

A finalidade é formarmos cidadãos críticos, conscientes e empreendedores e defensores 

da justiça e da liberdade.   

Em termos organizacionais e funcionais, a Escola Secundária de Maximinos possui de 

acordo com o previsto no Decreto-Lei nº75/2008, de22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 

137/2012, de 02 de julho, as estruturas que permitem coordenar e gerir as atividades nelas 

desenvolvidas: Conselho Geral, Conselho Pedagógico, Diretor, Conselho Administrativo, Equipa 

de Avaliação Interna.  

 



                  

  

   
 

 Escola Secundária de Maximinos 

 

JUSTIFICAÇÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL FACE ÀS 
NECESSIDADES/TENDÊNCIAS IDENTIFICADAS A NÍVEL EUROPEU, NACIONAL E 

REGIONAL 

 
Face aos recursos físicos e humanos existentes, inserida num território educativo de 

intervenção prioritária, a Escola Secundária de Maximinos tem seguido uma oferta formativa em 

áreas que permitem seguir uma linha de especialização vocacional. A oferta formativa, resultado 

da auscultação dos agentes locais. Assim, conscientes da realidade económica e social da região, 

assim como da possibilidade de emergência de novas áreas profissionais identificadas nas 

políticas de desenvolvimento em vigor (Portugal 2020), pretendemos, enquanto escola pública, 

alargar a oferta a cursos profissionais que se considerem de interesse para a região, 

nomeadamente a nível de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Turismo 

e Técnico de Turismo Ambiental e Rural  e Assistente de Conservação e Restauro. 

 
COMPROMISSO DA GESTÃO DE TOPO 

 

A Escola Secundária de Maximinos compromete-se a desenvolver e implementar um 

Sistema de Gestão da Qualidade orientado para a satisfação de todos os intervenientes, 

assegurando a melhoria contínua da eficácia do Sistema, procurando: 

 Definir uma Política para a Organização e os respetivos Objetivos; 

  Assegurar a disponibilidade dos recursos necessários;  

  Promover o seguimento dos objetivos e as revisões periódicas ao Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

  Assegurar o estabelecimento de processos de comunicação apropriados dentro e fora da 

organização; 

  Nomear o Gestor da Qualidade (GQ) e garante os meios para o desenvolvimento das suas 

funções.   

O Gestor da Qualidade é o responsável pela coordenação do Sistema de Gestão 

Qualidade, competindo-lhe:  

 Assegurar que os processos necessários ao Sistema de Gestão da Qualidade sejam 

estabelecidos, implementados e melhorados;  

 Avaliar o desempenho do Sistema e quaisquer necessidades de melhoria;  

 Assegurar que toda a organização esteja consciente da necessidade de cumprimento dos 

requisitos das partes interessadas.  

A promulgação do Manual da Qualidade (MQ) representa o compromisso escrito da 

Direção de que a Política da Qualidade é planeada, executada e avaliada de forma a garantir a sua 

contínua exequibilidade face ao cumprimento dos requisitos e evolução das atividades 

desenvolvidas.  
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CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

 
Na Escola Secundária de Maximinos os stakeholders são envolvidos na avaliação da 

escola. Nestes termos, o planeamento (1º critério), reflete a visão estratégica partilhada pelos 

stakeholders, inclui a definição de metas/objetivos, as ações a desenvolver, e são selecionados 

indicadores fiáveis, adequados e mensuráveis.  

Na fase de implementação (2ºcritério), com os planos de ação estabelecem-se 

procedimentos que asseguram o cumprimento das metas e objetivos definidos, e são sempre 

concebidos em consulta com os stakeholders. 

 As avaliações de resultados e de processos (3º critério), são efetuadas regulamente, 

adotando o modelo de análise SWOT, são sistemáticas e realizadas internamente por equipa de 

avaliação interna e por equipas externas. (Avaliação interna/externa).  

Na revisão (4º critério), os resultados da avaliação, permitem a identificação de 

fragilidades, e o desenvolvimento procedimentos para atingir os resultados ainda não 

alcançados, e/ou estabelecer novos objetivos, por forma a garantir a introdução das melhorias 

necessárias, elaborando-se assim, novo plano de ação. 

 

 

Agrupamento de Escolas de Maximinos, 13 de janeiro de 2020 


