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CONTRATODE AUTONOMIA

Preâmbulo

L - A celebraçãodeste contrato de autonomiafunda-sena equidade,prossegueobjetivosde
qualidade,eficáciae eficiênciae assentano pressuposto
de que a escolaconstituium serviço
responsávelpela execuçãolocal da políticaeducativanacionale é prestadorade um serviço
públicode especialrelevância.
e gestãodo agrupamento,o sucesso
Os domíniosda autonomiaabrangema organização
escolardos alunose o combateao abandonoescolar,a formaçãointegraldos alunos,a
integraçãosociale comunitária,os cuidadosde apoio e guarda,a formaçãovocacionale
profissional,
e a aberturaà investigação,
de talentos,o empreendedorismo
o desenvolvimento
à inovaçãoe à excelência.
O Agrupamentode EscolasRosaRamalhoestá situadono concelhode Barcelos,distritode
foi constituídoa
Braga,num territórioem que o rurale o urbanose misturam.O agrupamento
por 27 estabelecimentos
da educação
6 de Julhode 2001,sendocomposto,presentemente,
pré-escolar
num extensoterritórioescolar.
e do ensinobásico,distribuídos
Das 1".904crianças e jovens matriculadosno Agrupamento, em 2OL2/20L3, 420 (22%)
(22 grupos),835 (44o/o)
o 1.sciclo(46 turmas),649(34%)o
frequentama educaçãopré-escolar
2.ee 3.e ciclo(27 turmas).Destes,93 alunosfrequentamo ensinoarticuladoda música(quatro
turmas)e L4 o cursode educaçãoformaçãode jovens-Tipo2 (umaturma).Do totalde alunos
do agrupamento,L7 usufruemde currículosespecíficosindividuais,estando 1l- alunos a
frequentaras unidadesde apoioà multideficiência.
Atendendo à inserçãosocioeconómicado Agrupamento,em 21t2/20t3, 50% e 64% dos
usufruemdos apoiosda açãosocialescolar.
alunosdo l-.eciclo,2.ee 3.eciclo,respetivamente,
pelaaçãosocialescolar,!6Yo
ao escalão
correspondem
No l-.eciclo,dos416 alunosabrangidos
dos mesmos
A. No 2.s e 3.e ciclos,dos 397 alunosabrangidospela açãosocialescolar,23Yo
beneficiamdo escalãoA.
Os alunos provêm, maioritariamente,
de agregadosfamiliarescom 4, 6 ou 9 anos de
escolarização,correspondendo a tïYo, 46yo, 2t%; com formação secundária/superior
familiares.
a I8%odosagregados
correspondem,
sendo92%dosquadrosdo Ministérioda
O corpodocenteé constituídopor L34 profissionais,
sendo88% dos quadrosdo
Educação.
O corpo não docenteé constituídopor 65 profissionais,
ME e t2% da Autarquia.

verificou-se
ao longodos últimoscinco
2 - No que concerneaos resultados
de autoavaliação,
(período
anos
de duraçãodo anteriorcontratode autonomia),um elevadograu de progresso
e gestão.Tal assumeespecialrelevo,
dos objetivosdefinidosno domínio da organização
nomeadamenteao situaro abandonoescolarem O%e na diminuiçãodo número de alunos
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que ingressam
no mercadode trabalhoprecocemente.
As taxasde prosseguimento
de estudos
apósa conclusão
do 9eano,nos últimostrês anos,situam-senos 1-00%
dos alunose registou-se
a aproximaçãodo númerode aulaslecionadasa L0O%.
O sucesso alcançado deve-se, em parte, ao desenvolvimentode respostas educativas
adequadasquanto à assiduidade
do pessoaldocente,atravésda possibilidade
da reposiçãoe
de permutade aulase à diversificação
da oferta educativano 2.ee 3.eciclos,pela dinamização
de Percursos
Alternativose Cursosde Educação
Formaçãoe pela continuidadedas Unidades
de Apoio Especializadas
De salientarque, nesteâmbito,desdeo ano letivo
à Multídeficiência.
de 2OO6/07até ao presente,foram envolvidosneste processol-l-5alunosdos CEF,dos quais
33 frequentaramanteriormentePercursos
Alternativos.
De salientarainda,que a
Curriculares
diversificação
curricularnão se limitou a manter no sistemade ensinoalunosque de outra
forma abandoná-lo-iam,
no
tendo-sealargadoa ofertaa alunoscom potencialidades
artísticas
âmbito da música,com a criaçãono 2.ee 3.eciclodo ensinoarticuladoda músicaem parceria
com o Conservatório
abrangendo
de Musicade Barcelos,
até ao presente93 alunos.
O caminho da autonomia passa,também, pela consolidação,no 2.e e 3.e ciclo, da
diversificaçãocurricular dos percursosformativos, com o desenvolvimentoda formação
vocacional,quer no domínioda músicaquer em diferentesáreasde exercícioprofissional,
despertandoe desenvolvendo
talentosmusicaisdos alunosdo ensinoarticuladoda músicae
aptidões vocacionaisdos alunos da formação vocacional,inerentesà especificidade
da
formação em que se inserem.Pretende-seque as ofertas formativassejam de qualidadee
possibilitema intercomunicabilidade
entre vias de ensino,de acordo com o dispostonos
normativosenquadradores.
Tal como anteriormente, o combate à saída precoce do sistema educativo passa pela
continuidade das equipas pedagógicas,pela qualidade dos processos pedagógicos
desenvolvidospelas mesmas, no acompanhamentomais próximo e pedagogicamente
diferenciadodos alunos,sobretudo na transiçãode ciclo,na articulação
dos programasnas
áreasdisciplinares,
na aferiçãode critériose instrumentos
de avaliação
e no desenvolvimento
interdisciplinares.
de atividades
A garantiade equidadedo serviçoprestado,tendo em vista a formação integraldos alunos,
pressupõea organização
psicológico
de valênciasde apoio,socioeducativo,
e de tutoria,para
que o apoio seja
alunosque pelasproblemáticas
individuaisdele necessitarem.
Propõem-se
desenvolvidopelo Gabinetede Apoio ao Aluno e Famíliaconstituídopor uma equipa
permanente,formada por um profissionalna área da ação social,por um
multidisciplinar
psicólogoe por docentes.
O caminho da autonomia exige uma construçãopermanentebaseadana partilha de
responsabilidades
e em parceriasativasentre escola,famíliae comunidade.Numa perspetiva
positivae integradados serviçosprestados,quer o diálogo e a participaçãodos pais e
encarregados
de educaçãoem todos os níveisde educaçãoe ensino,quer o estabelecimento
de protocolosde colaboraçãocom instituiçõespaceirasda comunidade,são realidades
efetivase de importânciarelevanteparao desenvolvimento
do projetoeducativo.
Relativamente
ao domíniode desenvolvimento
curricular,tem-severificadoum incremento
das práticasdo trabalhocolaborativonas estruturasde articulaçãoe orientaçãoeducativas.
positiva,nomeadamente
Regista-se
uma evoluçãomarcadamente
na elaboraçãoconjuntade
planificaçõesdidáticas e sua avaliaçãoe partilha de materiais pedagógicos;na reflexão
conjuntasobreos resultados
de avaliação
dos alunose na definiçãode estratégias
comunsde
melhoria; no desenvolvimentode projetos específicoscom vista à melhoria dos resultados

At1r rtpo rrtt,rtto d e E.st o Ia s Il o so Ra n ra Ih o, Bo r cc Ii n h os

W $8wroaRï.
I rum'"onroucaçÃo

^tl".Y",
nppAsrupome
RosoRomq

ml\\

escolares;
na planificação
de atividadesconjuntasdo PlanoAnualde Atividades;no trabalho
de articulação
entre ciclose entredepartamentos.
A extensãoterritorialdo Agrupamentoe o elevadonúmerode estabelecimentos
de ensinode
1.e ciclo obrigam a um redimensionamento
das estruturasde coordenaçãoeducativa,de
forma que a dispersãogeográficanão acarretedispersãode recursose desarticulaçãodo
trabalho pedagógico.
Assim,tal como anteriormente,propõe-seo redimensionamento
das
estruturas de coordenaçãoeducativa,pela formação de dois conselhosde docentes
constituídos,em média, por 2t professoresafetosa 8 e a 9 estabelecimentos.
Cadaconselho
de docentesexerceráas competências
e funçõesde articulaçãocurriculare de coordenação
pedagógica.
No que diz respeitoàs metodologias
propõem-se,
ativasde investigação
de conhecimentos
tal
como no passado,a integraçãono currículodas componenteslocaise regionaisna área
disciplinar
de Estudodo Meio e nasdisciplinas
de Históriae Geografia
de Portugal,no 2.eciclo,
e Históriae Geografiano 3.eciclo,tendo como referência
os programas
e as metascurriculares
das disciplinas
em vigor para o ensinobásico.Estaintegração
visaaumentaro conhecimento
dos alunossobreo seu meio de origem,contribuindoparaa construção
da identidadepessoal,
sociale culturaldos mesmos.
Em relaçãoao domíniodo sucesso
progressos,
quer em termos
educativo,têm sidoregistados
da avaliaçãointerna,quer da avaliaçãoexterna.Assim,a taxa global de sucesso,alunos
transitados,calculadaa partir da média dos resultadosobtidos nos últimoscinco anos (de
2OO7/2OOg
a 2O1,1,/1,2),
situou-se,no 1.e,2.e e 3.e ciclo,em 98%,96%e 88Yo,respetivamente.
Propõem-sea consolidação
dos 98%da taxa de sucessono L.eciclo,98% no 2.ecicloe 92%no
3.eciclo.
A taxa de sucessopleno, ou seja alunosque transitaramcom aproveitamentoa todas as
áreas/disciplinas,
situou-seno 1.e, 23 e 3.s ciclo em 93,5%o,
77,0% e 63,4%o.
Propõe-seo
aumentodestastaxasde sucessopleno para 96% no l".eciclo,83% no 2.s cicloe 7O%no 3.e
ciclo.
Em relaçãoà taxa de sucesso,
no 2.s e 3.eciclo,nasdisciplinas
específicas
de Português,
Inglês
e Matemática,a taxa de sucesso,calculadaa partir da média dos resultadosobtidos nos
úftimoscincoanossituou-seem 83,2%o
a Português,83,6yo
a Inglêse em 8},2%ó
a Matemática.
Propõe-se,
nestasdisciplinas,
o aumentodastaxasde sucesso
a Português
e InglêsparagO,O%o,
a Matemáticapara 86,0%.
Os resultadosdo Agrupamento,
obtidosna avaliação
externaem 20l2,comparativamente
aos
anosanteriores,
confirmama tendênciada evoluçãopositivaficandoacimada médianacional.
Assim as provasaferidasde 4.e ano situam a taxa de sucessoem Matemáticae Língua
Portuguesaem 67,7 %oe 90,5 %. Nas provas finais do 6.e ano, a taxa de sucessoem
Matemáticae LínguaPortuguesasitua-seem 75,5Yoe 82,7%.Nas provasfinais do 9.e ano, a
taxa de sucessoa LínguaPortuguesaem 70,3%o
e a Matemáticaem 93,4%.A média obtida
situou-seem 3,3.
Propõe-sea melhoriadas condiçõesde aprendizagem,
dos indicadoresde resultadosdos
alunose do sucessoescolar,ou seja,dastaxasde transiçãoe da qualidadede sucessoescolar
no final de cada ano de escolaridade
e à saídado ensino básico.No domínio da gestão
pedagógica
e curricular,a melhoriada qualidadedas aprendizagens
pressupõe,no 1.e ciclo,
nas turmas em que seja necessáriauma maior diferenciaçãopedagógicanas áreas
disciplinares,
Português
e Matemática,a adoçãode estratégias
desenvolvidas
em coadjuvação
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docente;no 6.ee 9.e ano,anosterminaisde ciclo,nasdisciplinas
de Português
e Matemática,
propõe-seo desdobramento
dasturmasnum tempo semanal,nos limitesdo créditoatribuído.
Prevê-seigualmente,no futuro, a possibilidadede adoção de um modelo de gestão
pedagógicade grupos flexíveisde aprendizagem,
nas disciplinasem que a adoção deste
modelose configureadequadae necessária
à aquisição
de conhecimentos
e desenvolvimento
de capacidades
dos alunos,com reflexona melhoriade resultados
escolares.
Aindana dimensãode processos
de ensino,apoioe guardae estreitamente
ligadoà qualidade
das aprendizagens,há a necessidadedo reforço de dispositivosde apoio educativo nas
pelo apoio ao
disciplinasde Português,Inglêse Matemáticae de reforço à aprendizagem
desenvolvimento
de práticasde estudopor partedos alunosem salade estudo.
O desenvolvimento
de mecanismos
de recuperação
de aprendizagens
em disciplinas
nasquais
os alunosnão obtiveramsucesso
condicionando
a suatransiçãono 4.e,5.e,6.ee 7.eano, passa
no términus do ano letivo pelo acompanhamentoescolar dos alunos em período de
prolongamento
do calendário
escolar,de acordocom a legislação
aplicável.
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3 - Resultados
da avaliação
externa
No relatório final da avaliaçãoexterna de escolas,datado de novembro de 2OL1,,
correspondente
externa,nostrês domínios
ao 2.s ciclode avaliação,
os resultados
da avaliação
-Resultados;
do quadro de referênciada avaliaçãoexterna
Prestaçãodo ServiçoEducativo;
Liderança
e Gestão- foram classificados
com a mençãode Muito Bom.
Estenívelde classificação
é descritono Relatóriodo seguintemodo:
"A ação da escolatem produzidoum impactoconsistentee acimados valoresesperadosna
percursos
melhoriadas aprendizagens
escolares.
e dos resultados
dos alunose nos respetivos
pontos
predominam
Os
fortes
na totalidadedos camposem análise,em resultadode práticas
generalizadas
organizacionais
e eficazes."
No relatórioforam apresentados
um conjuntode "PontosFortes"e "Áreasde Melhoria"no
desempenhodo Agrupamento.
pontosfortesno desempenho
"A equipade avaliação
realçaos seguintes
do Agrupamento:
o

A reduÇãodastaxasde abandonoescolar,em resultadodasmedidasimplementadas.

r

O bom comportamentoe a participação
ativados alunosna vidado Agrupamento.

o

O recursoàs metodologias
nas aprendizagens
ativase experimentais
e as iniciativas
promotorasda valorização
artísticase comunitárias
das aprendizagens
e da formação
integraldos alunos.

o

As práticasde monitorizaçãoe avaliaçãodos apoios educativose dos resultados
pelaslideranças
escolares
intermédias.

.

A gestão dos recursoshumanos centradanas pessoase nas suas competências
profissionais.

o

A liderançada diretora, atenta e mobilizadoradas liderançasintermédiase da
participação
dos encarregados
de educação.

e

A abertura do Agrupamentoao meio, estreitandoa colaboraçãocom a Câmara
Municipalde Barcelos
e outrasentidadeslocaise regionais

A equipade avaliação
entendeque as áreasonde o Agrupamento
deveincidirprioritariamente
os seusesforçosparaa melhoriasãoas seguintes:
o

particularmente
Os resultadosescolares,
os de LínguaPortuguesa
no examenacional
d o 9 . ea n o .

o

A consolidação
da articulação
verticalentreo l-.ee o 2.sciclo.

o

O acompanhamento
e supervisão
da práticaletivaem salade aula,enquantoprocesso
profissional."
de melhoriada qualidadedo ensinoe desenvolvimento
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No âmbito do desenvolvimento
do regimejurídicode autonomiada escola,consagrada
-Lei
Decreto
n.e 43/89, de 3 de fevereiro,e ao abrigo do Decreto-Lei n.e 75/2OO8,de 22 de
abrif, com a nova redaçãoque lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.e L37/2OL2,de 2 de julho, e
pefa Portarian.s 265/2OL2,de 30 de agosto,e demais legislaçãoaplicável,o Ministério da
Educaçãoe Ciência(MEC),atravésda DireçãoGeral dos Estabelecimentos
Escolarese o
Agrupamentode Escolas
RosaRamalho,Barcelinhos
celebrame acordamentre si o presente
contrato de autonomia,que se rege pela regulaçãosuprarreferida
e ainda pelascláusulas
seguintes:

Cláusula1.4
Objetivos Gerais
Os objetivosgeraisdo contratosão:
1) Aprofundara autonomiado agrupamentode escolas,
tendo em vistaa viabilização
do
projeto educativode potencialpara as comunidadeseducativaslocais e para o
desenvolvimentodo sistemaeducativo;
2) Subordinara autonomiaaosobjetivosdo serviçopúblicode educaçãoe à qualidadeda
aprendizagem
dascrianças
e dosjovens;
3) Garantira equidadedo serviçoprestado,tendo em vistaa promoçãoda cidadania,
a
inclusãoe o desenvolvimentosocial,atravésda melhoria dos resultadosescolarese
diminuiçãodo abandonoescolar;
4l Diversificaras possibilidadesde oferta educativa,baseadaem planos curriculares
própriose ou adaptações
do currículonacional,orientadospara padrõeselevadosde
eficácia,dos resultados
escolares
e da qualidadedo serviçopúblicode educação;
5) Adequaros recursosatribuídosàs condiçõesespecíficas
do agrupamentoe ao projeto
a desenvolver.

Cláusula2.e
Objetivos Operacionais
Os objetivosoperacionaissão:
1) Adaptar ou desenvolvermodelos pedagógicosalternativose inovadorescom as
consequências
respetivasna organizaçãodo tempo, do espaço,dos métodos de
ensino,dos materiaise da avaliação
de todosos elementosorganizativos,
no respeito
pelosobjetivosdo sistemanacionalde educação;
2l Aumentar/consolidar
as taxasdo sucessoescolar,de transição/aprovação:
a. No 1.scíclonos98%;
b. No 2.eciclode 96% para98%;
c. No 3.e ciclo de 88% para 92%;
3) Aumentaras taxasde sucessopleno:
a. No L.s ciclo,de 93,5%para96%;
para83%;
b. No 2.eciclo,de 77,Oyo
c. No 3.s ciclode, 63,4%paraTO%;
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4) Adaptare diversificar
as ofertasformativasno 2.ee 3.eciclo,criandoviasadequadas
às
necessidades
e expetativasde formaçãodos alunos,despertandoe desenvolvendo
para diferentesperfisde
aptidõesem diferentesatividadesvocacionais
direcionadas
alunos,no respeitopelosobjetivosdo sistemanacionalde educação.
5) Integraras componenteslocaise regionaisno currículodos alunosna área disciplinar
de Estudodo Meio, no L.eciclo,na disciplinade Históriae Geografiade Portugal,no
2.eciclo,e nasdisciplinas
de Históriae Geografia,
no 3.eciclo,respeitando
os núcleos
essenciais
definidosa nívelnacional.
pedagógica
6) Desenvolver
ao longo do ensinobásicomecanismos
no
de diferenciação
apoio à aprendizagem
e desenvolvimento
de métodosde estudo,complementares
à
matrizcurricularde cadaano de escolaridade.
7l Aumentaras taxasde sucesso,
no 2.ee 3.eciclo,nasdisciplinas
de:
a. Inglêsde 83,6%para90%;
b. Portuguêsde 83,2%para9O%;
para 86%.
c. Matemática de 80,2o/o
8) Desenvolver
mecanismos
de recuperação
de aprendizagens
em disciplinas
nasquaisos
que
alunosnão obtiveramsucessoem finaisdo ano letivoe
condicionama transição
dos mesmos.
9) Atingirou aproximaro abandonoescolarde O%.
10) Dinamizaras valênciasterapêuticase apoios(terapiada fala, terapiaocupacionale
fisioterapia)para alunos com necessidades
educativasespeciais,desenvolvidapor
paraa inclusão(CRl).
técnicosespecializados
do Centrode Recursos
que condicionemo acessoe sucessoescolar
L1) Debelarsituaçõeseconómico-sociais
quandonecessário
protocolosde colaboração
estabelecendo,
com outrasinstituições
e associações
da comunidadelocal.
12) Organizaros horáriosdo pessoaldocentede forma a assegurar
a totalidadedas aulas
previstasnos horáriosdosalunos:
a. Aproximara taxade realização
de aulasa 1OO%.
protocolosde colaboração
13) Estabelecer
com outros estabelecimentos,
instituiçõesde
profissionais
ensino superiore associações
tendo em vista o desenvolvimento
do
planode formaçãodo pessoaldocentee não docente.
protocolode colaboraçãocom instituiçãode ensinosuperiorvisandoo
L4) Estabelecer
apoio externo no desenvolvimento
do processode auto-avaliação
institucionale
projetos
implementação
de
de melhoria.
Cláusula3.e
Plano de ação estratégica
As açõesprevistasno Planode AçãoEstratégica
serãooperacionalizadas
em respeitopela
legislação
em vigore em funçãodos recursosexistentes
no Agrupamento
e daquelesque
venhama ser autorizados
presente
no âmbitoda celebração
do
Contrato.
Tendo em vista a concretizaçãodos objectivosprevistosnos númerosL e 2, desenvolve-se
planoestratégicode acordocom o anexol, que faz parte integrantedo presentecontrato.

Cláusula4.4
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Competências reconhecidas à Escola
e Ciênciareconheceà escolaas seguintes
Com o presentecontrato,o Ministérioda Educação
parao desenvolvimento
da suaautonomia:
competências
definidosa nívelnacional,mediantea
1-) lmplementaros planoscurriculares
e programas
métodosde ensinoe de avaliaçãoe materiaisde
seleçãode modelospedagógicos,
ensino e aprendizagemadequadosaos diferentescontextos,alunos e públicos
escolares;
2l Dinamizara oferta formativado ensinobásicovocacionalorientadapara a formação
e
estruturantes
em disciplinas
dos alunos,privilegiando
a aquisição
de conhecimentos
aptidõesem diferentesáreasvocacionais;
protocoloscom entidadesexterioresà escolapara a concretização
de
3) Estabelecer
as de carátervocacionalou
designadamente
componentescurricularesespecíficas,
profissiona
lizante;
métodosespecíficos
e inovaçõespedagógicas,
4l Concebere implementarexperiências
Projeto
Educativo
e
Curricular
subsequente;
de avaliação
dosalunos,de acordocom o
5) Desenvolveratividadesde apoio educativonas disciplinasde LínguaPortuguesa,
Matemáticae Inglês,no limitedo créditoatribuído;
e não
flexíveisde gestãodo currículoe dos programasdisciplinares
6) Criarmodalidades
sobreo riscode abandonoe insucesso
disciplinares,
de modo a atuar precocemente
escolar;
os núcleos
regionais
e locais,respeitando
7l Incluirno currículodos alunoscomponentes
essenciais
definidosa nívelnacional;
8) Desenvolvermecanismosque permitam detetar a tempo dificuldadesde base,
dos alunosque exijam
ou outras necessidades
diferentesritmos de aprendizagem
nosdomíniospsicológico
e socioeducativo;
formasde apoioadequadas
de tutoria, salasde estudo e apoio escolaraos alunoscom
9) Dinamizardispositivos
ou em
e/ou de integraçãoescolar,individualmente
dificuldadesde aprendizagem
pequenogrupo,desenvolvendo
nos limitesdo créditoatribuído;
no quadro do POPH,gerir um créditoglobal
10) Se e enquantoelegíveise financiáveis
aplicável;
acrescido
de 44 horasde serviçodocente,no respeitopelalegislação
11) Adotar normas própriassobre horários,tempos letivos,constituiçãode turmas ou
gruposde alunose ocupaçãodos espaços,
aplicável;
no respeitopelalegislação
pelacriaçãode
e supervisão,
12) Redimensionar
no l-.ecicloas estruturasde coordenação
em cada um, o trabalhoem equipade
dois conselhode docentes,salvaguardando,
pedagógica;
curriculare de coordenação
articulação
13) Recrutar,selecionare reconduziro pessoaldocentee não docente,nos termos da
legislação
aplicável;
pessoaldocentee
à formaçãodos seusprofissionais,
1-4)Mobilizaros recursosnecessários
não docente, atravésdo intercâmbiocom outras escolase da colaboraçãocom
centrosde formaçãocontínua,
nomeadamente
competentes,
entidadesou instituições
de educaçãoe universidades;
escolassuperiores
internada escola,
nosdomíniosda avaliação
1-5)Desenvolver
de uma culturade avaliação
dos
avaliação
da
aprendizagem
da avaliaçãodo desempenhodos docentese da
alunos,orientadaparaa melhoria.
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Cláusula
5.e
Compromissos
da Escola
Com vista a cumprir os objetivosgerais e operacionaisconstantesdo presentecontrato, a
escolacompromete-see fica obrigadaa:
1) Cumpriro serviçopúblicode educaçãocom qualidade,oferecendoe desenvolvendo
um projeto educativo,adequadoàs necessidades
concretasde aprendizageme
formaçãode cadacriançae adolescente,
dos
tendo em contaas legitimasexpetativas
respetivospais/encarregados
de educação;
2l Dar prevalência
aosobjetivosde ensinoe aprendizagem
dos alunossobreos interesses
dos demaisintervenientes
no processo
de ensino;
3) Melhorar a qualidadedas aprendizagens,
traduzidana melhoria da qualidadedo
sucessoeducativoexpressa
nos resultados
de avaliação
dasaprendizagens;
4) Promoveratividadese dinamizara comunicação
de
entre a escolae os encarregados
educação,favorecendoa sua participaçãonos processoscom impactoestratégiconos
processos
de aprendizagem;
5) Promovera democraticidade,
nasdecisõespedagógicas
transparência
e racionalidade
e dos atos de administraçãoe gestãodas instalações
e dos recursosafetosà escola;
6) Manter com as entidadesrepresentativas
do meio socialenvolventeum diálogoe
colaboraçãopermanentes,que permitam ao Agrupamento mobilizar recursos
paraa realização
acrescidos
dassuasatividades;
7l Procederà avaliaçãointernaatravésdo desenvolvimento
de instrumentos
credíveise
rigorososde avaliaçãoe acompanhamento
do desempenhoque permita aferir a
qualidadedo serviçopúblicode educação.

Cláusula6.e
Compromissos com o Ministério da Educaçãoe Ciência
Pelopresentecontrato,o Ministérioda Educação
e Ciênciacompromete-se
e obriga-se
a:
1. Tomaras decisões
e medidasindispensáveis,
à viabilização
do presentecontrato;
2. Manter com o Agrupamentode Escolasum relacionamentoinstitucionaldireto e
colaboranteno quadro de delimitaçãode competênciasdecorrentesda lei e do
presentecontrato;
previstano presentecontrato;
3. Participar
na Comissão
de Acompanhamento
jurídicoao Agrupamento
4. Proporcionar
acompanhamento
de Escolas.

Cláusula
7e
Compromissos
dosparceiros
1) Pelopresentecontrato,CâmaraMunicipaldeBarcelos
compromete-se
e obriga-se
a:
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a. Assegurara implementaçãodo Programade Generalização
de Atividadesde
EnriquecimentoCurricular nas escolas do 1.e Ciclo do Ensino Básico,
providenciando
a colocação
de docentesnecessários
ao desenvolvimento
de Ensino
de Inglês, Ensino de Música/outraárea de expressãoe Atividade Físicae
Desportiva,nos termos da legislação
em vigor;
b. Comparticiparcom as associações
de pais e/ou juntas de freguesiaao nível da
oferta de atividadesno âmbitoda Componentede Apoioà Família(prolongamento
de horárioe serviçode refeições),nostermos da legislação
em vigor;
c. Dar continuidadeao Projeto de lntervençãoPsicossocial
e Psicoeducativa
às
criançasque frequentamos jardins-de-infância
e as escolasdo l..eciclodo ensino
básico,assimcomoas suasfamílias;
d. Dinamizara rede de Bibliotecas
Escolares
nos estabelecimentos
da EducaçãoPréEscolar
e l-.eciclo,nostermosda legislação
em vigor.
2') Pelopresentecontrato,asjuntas de freguesiacomprometem-see obrigam-sea:
a. Comparticipar
em bens e serviçospara satisfaçãode necessidades
correntesao
funcionamentodos jardins-de-infância
e Escolasdo l-.s Ciclo de EnsinoBásico,
designada
mente,materialdidático-pedagógico,
limpezae realizaçãode
expediente,
atividades
de complementocurricular.
3) Pelo presentecontrato,o Conservatóriode Músicade Barceloscompromete-see obrigas ea :
a. Cooperar com o agrupamentode escolas no desenvolvimento,em regime
articulado,do CursoBásicode Músicano 2.e e 3.eciclo,respeitandoos respetivos
planosde estudo,de acordocom a legislação
em vigor;
b. Lecionaras áreasdisciplinares
e disciplinas
da componenteda formaçãomusical,
dosváriosanosde escolaridade,
do CursoBásicode Música,
para a lnclusão(APACI)compromete-se
4) Pelo presentecontrato,o Centrode Recursos
e
obriga--se
a:
a. Cooperar na disponibilização
de recursos humanos tendo em vista apoios
especializados
ao níveldas terapias,do processode avaliaçãoe da elaboraçãodo
programaeducativoindividualparaalunoscom necessidades
educativas
especiais,
nostermosda legislação
em vigor.

CIáusula
8.ê
Duraçãodo contrato
O presente
contratode autonomia
entraemvigora 01-de setembro
de2OL2e vigorará
até
podendoser revistoe alteradoa todo o tempo,por
ao finaf do ano letivo201,4/2015,
acordoentre as partes,respeitado
o requisitoprevistona alíneaa) do artigo6.s da
portarian.e265/2O!2,
de 30 de agosto.
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Cláusula9.4
Acompanhamentoe monitori zação
A escola constitui uma estrutura permanentede acompanhamento
e monitorização
pelo diretor da escolae por, pelo menos,mais dois docentesde carreira
constituída
parao efeito,comasseguintes
designados
competências:
a. Monitorizaro cumprimentoe a aplicação
do presentecontratoe acompanhar
o
desenvolvimento
do processo;
b. Monitorizar
o processo
de autoavaliação
da escola;
c. Produzir
progresso;
e divulgar
relatório
o
anualde
d. Constituirmeio de interlocuçâo
com os serviçoscompetentes
do Ministérioda
Educação
e Ciência.

Cláusula
10.e
CasosOmissos
Todas
asmatérias
nãoreguladas
nopresente
pelaleigeralaplicável.
contrato
serãoregidas
Asnormas
da legislação
emvigorprevalecem
sobrequaisquer
disposições
do clausulado
com
elasdesconformes.

Assinaturas:

Estabelecimentos
Escola
res

O Presidente
do ConselhoGeral
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A Diretorade Agrupamento

(MariaPaulaAbreu)

Qs Parceiros

Homologo
Secretáriode Estadodo Ensinoe AdministraçãoEscolar

(JoãoCasanova
de Almeida)
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DESPACHO:
Nostermosdo n.o5do artigo5.oda Portarian." 26512012,
de 30 de agostoe,
efetuadaa aná[isee reformulação
daspropostasde contratosde autonomia,
no âmbito das competências
que me foram atribuídaspeto despachodo Sr.
MECidentificado
como n.'465412013,
de 3 de abrit,pubticado
na 2.usériedo
Dìáríoda Republican.o65, procedoà homotogação
dosseguintescontratosde
autonomia cetebradosentre o Ministério de Educaçãoe Ciência e os
agrupamentos
de escotas
e escotas
nãoagrupadas
- Agrupamento
de Escotas
CampoAberto;
- Agrupamento
de Escotas
D. Pedrol;
- Agrupamento
de Escotas
de Pedome;
- Agrupamento
de Escotas
de Fajões;
- Agrupamento
de Escotas
de Maximinos;
- Agrupamento
de Escolas
de Paredesi
- Agrupamento
de Escotas
de Resende;
- Agrupamento
de Escotas
de Sande;
- Agrupamento
de Escolas
de Souseto;
- Agrupamento
de Escotas
DiogoCão;
- Agrupamento
de Escotas
Dr. Francisco
Sanches;
- Agrupamento
de Escotas
Gondifetos;
- Agrupamento
de Escotas
Joãoda SitvaCorreia;
- Agrupamento
de Escotas
de Freitas;
ff,odrigues
- Agrupamento
de Escotas
RosaRamatho;v
- Agrupamento
de Escolas
SantaBárbara;
- EscotaSecundária
CatdasdasTaipas;
- EscotaSecundária
Eçade Queirós;
- EscolaSecundária
JoãoGonçalves
Zarco.
30 de Julhode 2013.
O Secretáriode Estadodo Ensinoe da Administracão
Escotar:
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