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CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO PARA A AUTONOMIA 

PREÂMBULO 

1. Caracterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela está sedeado na Escola Básica 2 de Vouzela e é constituído 

pelos Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo de 8 das 12 freguesias do Concelho. 

O Concelho de Vouzela tem sofrido um decréscimo da população, em quase todas as freguesias 

embora esteja servido por uma rede viária satisfatória e usufrua de enormes potencialidades, 

nomeadamente a nível de património natural e histórico-cultural. 

A sua população, vincadamente rural, vive essencialmente da agricultura, serviços e da pequena 

indústria sem recursos humanos qualificados. 

Do nosso Agrupamento, formado por 596 alunos, oriundos maioritariamente de famílias com 

fracos recursos económico – sociais, sem escolaridade mínima obrigatória e com baixas-expectativas 

face ao futuro dos seus educandos, fazem parte os seguintes estabelecimentos de Educação e 

Ensino: 

 9 Jardins de Infância, num total de 11 salas – 122 crianças 

 11 Escolas de 1.º CEB, com 21 turmas – 295 crianças 

 9 turmas do 2.º Ciclo (1 delas PCA) – 165 crianças 

 1 turma do Curso EFA, dupla certificação/B3 – 14 formandos 

O corpo docente é estável, com uma larga maioria de professores do Quadro, posicionados no 

topo da carreira. 

Quanto ao pessoal não docente, designadamente auxiliares de acção educativa das escolas do 1.º 

Ciclo, é manifestamente insuficiente, sendo substituído por 1 ou 2 horas diárias, por parte de 

tarefeiras, sem qualquer formação para o efeito. 

A nível de recursos físicos/equipamento desde, há vários anos aguardamos a requalificação do 

bloco antigo da Escola-Sede, com cerca de 50 anos (ex-Externato), que contrasta negativamente 

com a recente obra de construção de 2 blocos. 

O mesmo acontece com a Biblioteca (RBE), a funcionar numa sala normal de aulas enquanto 

aguarda pelas obras de remodelação do antigo refeitório, para ali ser instalada. 

Igualmente é sentida a falta de Técnicos especialistas, alguns deles a exercerem a sua função no 

Agrupamento meio dia por semana, fruto de protocolos, com diferentes Instituições1. É nossa 

intenção criar uma equipa multidisciplinar de apoio a toda a população escolar. 

 

                                                 
1
 Município de Vouzela, Centro de Saúde, Associação de Solidariedade Social de Lafões, Escola Secundária de Vouzela, Faculdade de 

Desporto da Universidade de Desporto, Centro de Formação Contínua de Lafões, Centro de Emprego, Associação Empresarial de 
Lafões, Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões, … 
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2. Resultados da Avaliação Externa  

O Agrupamento de Escolas de Vouzela candidatou-se ao Projecto Piloto de Avaliação Externa 

com o intuito de criar um sistema de melhoria e qualidade do serviço público da Educação. Tendo 

em conta que já, há vários anos, aplicamos instrumentos de auto-avaliação nesta unidade de gestão, 

não foi difícil submeter toda a comunidade educativa a este tipo de avaliação. Ela constituiu, sem 

dúvida, um marco para a mudança e avanço na qualidade. Serviu de base para debate inter e entre – 

grupos, de reflexão e de ponto de partida para uma avaliação interna continua, bem estruturada e 

formal.  

Partindo dos resultados alcançados na referida avaliação, pensamos estar no caminho certo com 

vista a um maior sucesso – nos cinco domínios-chave a classificação traduziu-se em Muito Bom 

(Prestações de Serviço Educativo) e Bom (Resultados, Organização e Gestão Escolar, Liderança, 

Capacidade de Auto-Regulação e Progresso do Agrupamento), como podemos verificar nas 

“Considerações finais” da referida avaliação. 

As principais debilidades apontadas prendem-se com os seguintes pontos, de acordo com o 

relatório da avaliação externa, que passamos a transcrever: 

 obras de reabilitação dos espaços antigos no próximo ano lectivo; 

 o índice de sucesso não é muito elevado mas os resultados a Português e Matemática 

têm vindo a apresentar alguma evolução; 

 boa articulação com os encarregados de educação (…) nem sempre é bem sucedida 

devido à fraca mobilização das famílias (com fortes problemas socio-económicos), à 

distância a que muitos residem da escola e baixo índice de escolarização dos encarregados 

de educação; 

 forte ligação entre a escola e a comunidade, esta nem sempre encara a 

aprendizagem como gerando grandes expectativas; 

 enquadramento sócio-cultural das crianças e jovens que frequentam o Agrupamento 

é, na generalidade, débil; 

 fortíssima atenção aos aspectos sócio-afectivos, com menor ênfase nos resultados 

académicos; 

Estando de acordo com a maior parte das considerações tecidas pela equipa avaliadora, o 

que mais preocupa os responsáveis por este Agrupamento de Escolas é sem dúvida os dados 

referentes ao sucesso escolar dos alunos designadamente a Língua Portuguesa, Matemática e 

Inglês e a falta de acompanhamento dos seus encarregados de educação. 

Devido a estes constrangimentos o nosso Contrato de Desenvolvimento e Autonomia aponta 

diversas estratégias de modo a colmatar aqueles, nomeadamente a criação de salas-oficina para 

trabalho individualizado ou em pequenos grupos, de modo a proporcionar a verdadeira “Escola a 

Tempo Inteiro” e a concretização de aprendizagens diferenciadas, naquelas áreas disciplinares. 

Em jeito de conclusão apresentamos as considerações finais, constantes no relatório de 

avaliação externa (Junho de 2006): 

“O Agrupamento parece prestar um serviço competente e adequado à sua 

população/comunidade educativa. A autonomia parece possível em várias vertentes – há um 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA                                                                                          Página 3/10 

efectivo conhecimento e controlo dos parâmetros mais importantes – mas a autonomia foi 

solicitada especialmente na gestão de recursos/contratação e fixação de professores e na 

possibilidade de uma gestão flexível do orçamento da escola. A escola tem, nas actuais 

circunstâncias, condições de sustentabilidade e desenvolvimento (para os quais deve aperfeiçoar 

os seus mecanismos de controlo dos resultados) condições essas apenas ameaçadas por uma forte 

dependência da Presidente do CE.” 

“O agrupamento apresenta um conjunto de pontos fortes, entre os quais se destacam: 

 

 Uma direcção forte, com liderança e visão; 

 Uma forte ligação à comunidade que se reconhece na escola e a aprecia; 

 Uma forte preocupação de enriquecimento cultural, em particular ligado à leitura e 

ao Português; 

  Uma actividade de desporto escolar, particularmente bem sucedida, em certas 

modalidades e altamente potenciadora de auto-estima da escola; 

 Um corpo docente muito envolvido e empenhado; 

 Um ambiente muito propício ao desenvolvimento global dos alunos, particularmente 

tendo em conta os níveis etários que o agrupamento acolhe. 

 

Apresenta, contudo, algumas debilidades; 

 O agrupamento enquadra algumas zonas periféricas com fortes problemas socio-

económicos; 

 Os resultados ficam, em algumas disciplinas e, sobretudo, na matemática, aquém do 

desejável; 

 O parque escolar requer alguma atenção e intervenção, particularmente em jardins 

de infância e escolas do 1.º ciclo; 

 Uma fortíssima atenção aos aspectos sócio-afectivos, com menor ênfase nos 

resultados académicos; 

 Alguma debilidade nos sistemas internos de controlo quer de resultados quer de 

adequação e competência científica da função docente; 

 

O agrupamento apresenta alguns argumentos para um desenvolvimento sustentado e de 

qualidade: 

 Uma envolvente muito favorável ao agrupamento e à sua gestão; 

 Um grupo muito empenhado e disponível, de docentes; 

 Uma liderança forte e carismática; 

 

Contudo, poderá, no futuro, vir a confrontar-se com algumas dificuldades: 

 Uma liderança unipessoal; 

 Uma grande instabilidade do corpo docente; 

 Alguma falta de ambição e expectativas por parte dos alunos e suas famílias. 
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No âmbito do desenvolvimento do regime jurídico de autonomia da escola, consagrada pelo 

Decreto-Lei nº43/89 de 3 de Fevereiro, e ao abrigo do Decreto-Lei nº115-A/98, de 4 de Maio, e demais 

legislação aplicável, o Ministério da Educação, através da Direcção Regional de Educação do Centro, e do 

Agrupamento de Escolas de Vouzela celebram e acordam entre si o presente contrato de autonomia, que 

se regerá pelas cláusulas dos artigos seguintes: 

 

 Artigo 1º 

Objectivos gerais 

1. Criar condições que assegurem um percurso educativo dos alunos de acordo com parâmetros de 

qualidade/sucesso. 

2. Instituir mecanismos de aproximação e participação dos Pais/Encarregados de Educação 

relativamente ao percurso escolar dos alunos e instituição escolar. 

3. Mobilizar os recursos necessários ao desenvolvimento e formação integral dos alunos. 

4. Criar condições que garantam que o Agrupamento de Escolas de Vouzela possa constituir um pólo 

de desenvolvimento da comunidade escolar e, consequentemente, do Concelho. 

5. Minimizar as fragilidades e potenciar os pontos fortes detectados nas avaliações. 

  

Artigo 2º 

Objectivos operacionais 

1. Aumentar o sucesso escolar com principal incidência nas disciplinas em que se registam os mais 

baixos índices de aproveitamento nomeadamente, Língua Portuguesa, Matemática e Inglês. 

DISCIPLNAS 
Percentagem de Insucesso / Perspectiva de evolução 

2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 

Língua Portuguesa 
5º Ano 16,0 8,0 4,0 

6º Ano 24,6 12,0 6,0 

Matemática 
5º Ano 20,0 10,0 5,0 

6º Ano 19,3 10,0 5,0 

Inglês 
5º Ano 13,3 7,0 3,5 

6º Ano 36,8 18,0 9,0 

 

 

2. Promover a existência de valências materiais e espaciais que ofereçam condições apropriadas, 

para apoiar os alunos com mais dificuldades e garantir a possibilidade de permanência alargada na 

Escola (escola a tempo inteiro), para a realização de tarefas de estudo, trabalho individualizado e 

cumprimento dos trabalhos fora da sala de aula. 
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3. Promover o acompanhamento personalizado dos alunos, introduzindo regras conducentes à 

alteração do seu comportamento, cumprimento das tarefas e deveres a que estão obrigados de 

acordo com o regulamento interno do Agrupamento de Escolas e outros inerentes à aquisição de 

competências académicas que garantam o seu sucesso escolar.  

4. Promover o apoio pedagógico acrescido e recuperação dos alunos com dificuldades a determinadas 

disciplinas das quais se destacam a Língua Portuguesa, Matemática e Inglês, 

reorganizando/adaptando o seu plano de estudos individualizado. 

5. Estabelecer estratégias que garantam o cumprimento integral da carga horária destinada à 

leccionação das aulas para que os alunos usufruam do número de aulas/tempo de aprendizagem 

previsto no calendário escolar.  

6. Promover a realização de actividades educativas específicas de acordo com as necessidades e 

dificuldades de cada um dos alunos, que contribuam para a rentabilização dos tempos lectivos em 

que não se verifique a leccionação das aulas previstas. 

7. Dotar o Agrupamento de Escolas de Vouzela de uma equipa multidisciplinar de recursos humanos 

especializados tendo em vista o despiste e resolução de situações problemáticas. 

8. Desenvolver o contributo educativo que deve constituir uma Biblioteca (RBE) no contexto escolar 

de modo a constituir um pólo dinamizador das restantes escolas do Agrupamento e potenciar a 

diminuição do défice cultural da comunidade escolar. 

 

Artigo 3º 

Competências reconhecidas ao Agrupamento de Escolas 

Com o presente contrato, o Ministério da Educação reconhece ao Agrupamento de Escolas as seguintes 

competências para o seu desenvolvimento estratégico: 

1. Estabelecer o calendário escolar no inicio do ano, garantindo o cumprimento integral do número 

mínimo de dias de aulas e salvaguardando a guarda dos Alunos durante todo o ano lectivo. 

2. Constituição de grupos de desenvolvimento diferenciado, flexíveis, de acordo com as necessidades 

especificas dos alunos, implicando este processo a definição clara dos objectivos a atingir e a 

monotorização e avaliação anual dos resultados obtidos, a efectuar pela Comissão de 

Acompanhamento do contrato 

3. Decidir sobre a não adopção de manuais escolares em determinadas disciplinas e/ou determinados 

grupos de alunos, garantindo que o mesmo não implica aumento de encargos para as Famílias 

4. Estabelecer parcerias com outras escolas para a gestão conjunta de pessoal docente e não docente 

e /ou utilizar a troca de pessoal entre escolas, com o acordo dos próprios e dos órgãos de gestão 

respectivos, devendo o acordado ser comunicado à DGRHE 
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5. Estabelecer parcerias com diferentes instituições de natureza pedagógica, profissional e 

empresarial. 

6. Seleccionar e contratar pessoal docente, para colmatar as necessidades supervenientes, após 

concurso de colocação de professores dos Quadros de Escola e dos QZP´s. 

7. Decidir sobre a cessação ou continuidade do pessoal docente em regime de contrato ou 

destacamento a exercer a sua actividade profissional no Agrupamento, tendo em conta o respeito 

pelas regras concursais. 

8. Gerir o crédito horário global, com possibilidade de o converter em equivalente financeiro. 

9. Propor ao Gabinete de Gestão Financeira, para posterior autorização por parte do Ministério das 

Finanças, a aquisição de bens, equipamentos e serviços com pagamento faseados, tendo como 

limite temporário do pagamento a duração do mandato do órgão de gestão. 

10. Antecipar até quatro duodécimos do orçamento para implementação de projectos, de acordo com 

as orientações do GGF    

 

Artigo 4º 

Compromissos do Agrupamento de Escolas 

Com vista a cumprir os objectivos gerais e operacionais constantes do presente contrato, o Agrupamento 

de Escolas compromete-se e fica obrigado a: 

1. Relativamente ao aumento do sucesso escolar que consta no nº 1 do artigo 2º o Agrupamento de 

Escolas de Vouzela compromete-se a organizar, monitorizar e avaliar a leccionação das aulas 

relativas às disciplinas onde se têm verificado maiores taxas de insucesso escolar (Língua 

Portuguesa, Matemática e Inglês), através da constituição de grupos de desenvolvimento 

diferenciado, àquelas disciplinas. 

2. Relativamente à promoção da existência de valências materiais e espaciais que consta no nº 2 do 

artigo 2º o Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a constituir as seguintes oficinas 

especializadas para a concretização de trabalho individualizado ou em pequenos grupos: 

a) Oficina de Língua Portuguesa. 

b) Oficina de Matemática. 

c) Oficina de Inglês. 

d) Sala de Estudo. 

e) Sala Multi-Funções. 

3. Relativamente à promoção da existência de valências materiais e espaciais que consta no nº 2 do 

artigo 2º, o Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a: 
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a) Proceder e supervisionar as obras de requalificação e apetrechamento das salas previstas nas 

alíneas do número anterior do presente artigo; 

b) Organizar o corpo docente e não docente, nomeadamente na afectação de recursos 

humanos, que procedam ao acompanhamento dos alunos; 

c) Promover a constituição de equipas que elaborem materiais didácticos que favoreçam o 

acompanhamento dos alunos; 

d) Constituir uma equipa que se encarregue da sinalização dos alunos e do relacionamento com 

os respectivos pais, no sentido de garantir uma maior permanência na escola dos que 

manifestam maiores taxas de insucesso e outros que comprovada e/ou declaradamente não 

têm possibilidade de usufruir de um acompanhamento familiar adequado. 

4. Relativamente ao acompanhamento personalizado que consta no nº 3 do artigo 2º o Agrupamento 

de Escolas de Vouzela compromete-se a constituir uma equipa de “professores tutores” que têm 

como tarefa acompanhar o percurso escolar, familiar e afectivo de grupos muito reduzidos de 

alunos, com problemas a diferentes níveis: académico, integração escolar, risco de abandono 

escolar, familiar, etc. 

5. Relativamente ao apoio pedagógico previsto no nº 4 do artigo 2º o Agrupamento de Escolas de 

Vouzela compromete-se a organizar o processo de despiste dos alunos que se encontram 

abrangidos por este objectivo operacional, no sentido de determinar as datas ou período de tempo 

em que esses alunos não frequentarão algumas das aulas de Estudo Acompanhado, Área de 

Projecto e Formação Cívica para, em substituição destas, usufruírem de apoio nas salas de 

trabalho prevista no nº 2 do presente artigo. 

6. Relativamente ao cumprimento integral da carga horária do 2º Ciclo do Ensino Básico, que consta 

no nº 5 do artigo 2º, o Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a: 

a) Organizar, regulamentar e fiscalizar a realização de permutas de aulas entre os diversos 

professores da turma. 

b) Estabelecer uma mancha horária semanal, destinada à leccionação/compensação das aulas 

que não se realizaram por ausência do docente ao serviço. 

c) Garantir que, quando a ausência de um professor se verifica nas aulas leccionadas por um 

par pedagógico, não há lugar nem a permuta nem a compensação, uma vez que estas são 

efectivamente realizadas. Os tempos lectivos do professor que faltou serão cumpridos na 

realização de tarefas de apoio aos alunos nas salas de trabalho especifico previstas, no nº 2 

do presente artigo. 

7. Relativamente ao cumprimento integral da carga horária do 1º Ciclo do Ensino Básico que consta 

no nº 5 do artigo 2º, o Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a gerir e organizar a 

ocupação integral da carga horária lectiva e não lectiva dos docentes sem turma, afectos a este 

Agrupamento, distribuindo-lhes as aulas de substituição, apoio individualizado, elaboração de 

materiais e outras actividades de ocupação dos alunos. 
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8. Relativamente à realização de actividades educativas específicas previstas no nº 6 do artigo 2º o 

Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a organizar e fiscalizar o acesso e 

permanência dos alunos nas valências previstas no ponto nº 2 do presente artigo. 

9. Relativamente à constituição de uma equipa multidisciplinar que consta no nº 7 do artigo 2º o 

Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a estabelecer protocolos, gerir e organizar o 

trabalho dos técnicos especialistas que compõem esta equipa. 

10. Relativamente ao contributo educativo da biblioteca que consta no nº 8 do artigo 2º o 

Agrupamento de Escolas de Vouzela compromete-se a proceder e supervisionar as obras de 

requalificação e apetrechamento da Biblioteca Escolar. 

 

Artigo 5º 

Compromissos do Ministério da Educação 

Pelo presente contrato, o Ministério da Educação, no âmbito das respectivas atribuições e 

competências, compromete-se a: 

1. Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e concretização do presente 

Contrato, nos limites do aumento de encargos previsto no presente artigo. 

2. Manter, com a Escola, um relacionamento institucional directo e colaborante, no quadro da 

delimitação de competências decorrente da lei e do presente Contrato 

3. Assegurar a consulta e o apoio ao Agrupamento nas questões de índole jurídica. 

4. Participar na Comissão de Acompanhamento prevista no artigo 7º do presente Contrato. 

5. A Direcção Regional de Educação do Centro compromete-se a calendarizar a intervenção para a 

requalificação e modernização da escola de forma a concretizar os objectivos propostos. 

6. Gerir adequadamente o crédito global, podendo convertê-lo em equivalente financeiro. 

7. Contribuir para o desenvolvimento das parcerias referidas no ponto 5 do artº 3º do presente 

contrato. 

 

Artigo 6º 

Duração do Contrato 

1. O presente contrato de autonomia vigorará até o termo do ano lectivo de 2010/2011. 

2. O presente contrato pode ser revisto e alterado a todo o tempo, por acordo entre as partes. 

3. No ano lectivo de 2010/2011, durante o mês de Junho, a Escola comunicará formalmente ao 

Ministério da Educação se está interessada na prorrogação do presente Contrato e em que termos, 

anexando para o efeito, sendo o caso, a competente proposta, que dirigirá em carta registada com 

aviso de recepção ao Director Regional de Educação do Centro. 
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4. Nos sessenta dias subsequentes à recepção da comunicação e proposta referidas no número 

anterior, o Ministério da Educação, tendo em conta os resultados da avaliação externa entretanto 

realizada, apreciará a proposta e comunicará formalmente à Escola os resultados dessa 

apreciação, estabelecendo imediatamente, sendo o caso, os contactos necessários com vista à 

celebração de um novo Contrato de Autonomia. 

5. Até à celebração de um novo Contrato, manter-se-á em vigor o presente, com as alterações que, 

entretanto, lhe tenham sido introduzidas nos termos do nº2 do presente artigo. 

 

Artigo 7º 

Acompanhamento e monitorização 

1. A Escola e o Ministério da Educação constituem uma estrutura permanente, designada Comissão de 

Acompanhamento, que terá as seguintes competências: 

a) Monitorizar o cumprimento e a aplicação do presente e acompanhar o desenvolvimento do 

processo; 

b) Monitorizar o processo de auto-avaliação do Agrupamento de Escolas; 

c) Acompanhar o processo de avaliação externa; 

d) Elaborar um relatório anual com vista à superação dos pontos fracos detectados. 

2. A Comissão de Acompanhantes terá a seguinte composição: 

a) Dois representantes da Escola, indicados pelo Conselho Pedagógico; 

b) Um representante da Direcção Regional de Educação do Centro; 

c) Uma personalidade de reconhecido mérito na área, a nomear pelo Ministério; 

d) Um elemento exterior à Escola indicado pelo Conselho Municipal de Educação. 

3. A primeira reunião da Comissão de Acompanhamento será convocada pelo representante da 

Direcção Regional de Educação. 

4. Na primeira reunião de trabalho, a Comissão elaborará o seu Regimento. 

 

Artigo 8º 

Casos omissos 

Todas as matérias não reguladas no presente contrato serão regidas pela lei geral aplicável. 
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Artigo 9º 
Cláusula compromissória 

 

Quaisquer litígios respeitantes ao contrato de autonomia devem ser submetidos pelas partes à 

arbitragem nos termos da lei, com designação como árbitro de qualquer dos elementos da Comissão de 

Acompanhamento a nível nacional, a constituir por despacho do Ministro da Educação 

 

 

 

 

 

   O/A Presidente da Assembleia de Escola 

_________________________________    __________________________________ 

                                                                                           (Maria Alice Gomes) 

 

         O/A Presidente do Conselho Executivo 

       _________________________________ 

          (Maria Raquel Marques Ferreira) 

 

Homologo  

 

____________________________________ 

 (Ministra da Educação) 


