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“Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. 
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

 
Saint-Exupéry 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O principal objetivo deste Projeto Educativo TEIP continua a ser o de criar condições que promovam o sucesso educativo 

de todos os alunos, especialmente daqueles que se encontram em situação de risco de exclusão social e escolar. Ao 

considerarmos o Agrupamento e o seu contexto social um território educativo de intervenção prioritária, estamos a 

apostar numa ação sobretudo preventiva, pelo que todas as escolas e jardins do Agrupamento continuam a integrar o 

Projeto, disponibilizando-se recursos para todo o território educativo. 

 

 

A Escola é assim entendida numa dupla função: por um lado, ela assume-se como diretamente responsável pela 

promoção do sucesso educativo (daí a nossa preocupação estratégica com o desenvolvimento de competências nas 

áreas do Português e da Matemática) e, por outro, como instituição central do processo de desenvolvimento 

comunitário. 

 

 

Neste Projeto encontramos, então, de forma clara, todos os princípios, valores, objetivos e estratégias que continuarão a 

servir de linha orientadora a toda a ação educativa para o presente ano letivo. Foi elaborado com base numa análise 

atualizada da situação real das escolas do Agrupamento, propondo-nos os caminhos a seguir no sentido da construção 

de uma escola-comunidade, promotora de uma ação educativa de qualidade. 
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I – O AGRUPAMENTO 
 
1 - Formação 
  
No ano letivo de 1999/2000 é criado o Agrupamento Vertical de Escolas de Sande, sedeado na escola E.B. 2,3 de Sande, 
integrado no concelho de Marco de Canaveses. 
 
É composto por um conjunto de dezoito -estabelecimentos de ensino, sendo: 
 
a) Sete escolas do 1.º ciclo: 

Escola básica do 1º ciclo de Casal 
Escola básica do 1º ciclo n.º 1 de Paços de Gaiolo 
Escola básica do 1º ciclo n.º 1 de S. Sebastião 
Escola básica do 1º ciclo da Feira Nova 

Escola básica do 1º ciclo de Paredes de Viadores 
Escola básica n.º 1 de Igreja-Sande 
Escola básica do 1º ciclo de Manhuncelos 

 
b) Nove jardins de infância: 

Jardim de infância de Barreiro 
EB n.º 1 de Igreja-Sande 
Jardim de infância de Casal 
Jardim de infância de Cristóvão  
Jardim de infância de S. Sebastião 

Jardim de infância de Campos de Cima 
Jardim de infância Quinta do Casal 
Jardim de infância de Paredes de Viadores 
Jardim de infância de Manhuncelos 

 
c) Uma escola do 2º e 3º ciclo: 

 Escola E.B. 2,3 de Sande 
 
1.1 - A Escola-Sede do Agrupamento 
A escola de ensino básico do 2º e 3º ciclo de Sande está implantada no lugar de Cristóvão, freguesia de Sande, concelho 
de Marco de Canaveses, servindo até ao 9º ano de escolaridade as freguesias de Bem Viver, Sande e S. Lourenço do 
Douro, Penhalonga e Paços de Gaiolo e Paredes de Viadores e Manhuncelos  (figura n.º 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.º 1 – Mapa da região de influência da escola 

 



PROJETO EDUCATIVO | TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA |  2017 I 2018 

ANO LETIVO 2017/2018  6 

1.1.1 Data de abertura / População escolar 
 
A escola, de tipo C24, iniciou o seu funcionamento em setembro de 1997. No presente ano letivo, alberga quatro turmas 
do 5º ano, quatro do 6º ano, quatro do 7º ano, quatro do 8º ano e quatro do 9º ano, havendo ainda três turmas PIEF 
(uma do 2º ciclo e duas do 3º ciclo) totalizando, assim, 23 turmas. A população escolar atinge os 420 alunos. 
 
O edifício continua a necessitar de alguns melhoramentos, destacando-se a falta de uma ligação coberta entre o edifício 
principal e o pavilhão gimnodesportivo e a ausência de um coberto na zona de entrada desde o exterior para a cantina.  
 

 

2 - Alunos 
 
2.1 - Distribuição por anos e ciclos de estudos 
2.1.1 - Pré-escolar 
 
Uma análise dos dados referentes às inscrições/admissões para o ano letivo de 2016/2017 permite-nos concluir que 
todas as crianças inscritas foram admitidas. 
 

 

Jardins Matriculados Admitidos  Alunos com NEE 

Barreiro 10 10  

Centro Escolar de Sande 23 23  

Casal 13 13 1 

Cristóvão 21 21  

S. Sebastião 25 25  

Campos de Cima 12 12 1 

Paredes de Viadores 12 12  

Calvário – Manhuncelos 7 7  

Quinta do Casal - Ariz 30 30 3 

Total 153 153 5 
 

Quadro n.º 1: Distribuição das crianças pelos diferentes jardins-de-infância – 2017/2018 

 
 
 

2.1.2 - 1º Ciclo 
 
Distribuição dos alunos do primeiro ciclo por escola e ano de escolaridade: 
 

 
 

Quadro n.º 2: Número total de alunos por ano de escolaridade em cada escola – 2017/2018 

 
 

 
 
 
 

Escolas 1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 
n.º de 
turmas 

N.º alunos 
com 
N.E.E 

TOTAL 

Casal 5 6 9 8   28 

Igreja 1 18 22 23 17   80 

S. Sebastião 1 8 15 15 14   52 

Paços 1 4 4 6 6   20 

P. de Viadores 5 8 4 6   23 

Calvário 9 7 3 3   22 

Feira-Nova 14 21 24 25   84 

Total  63 83 84 79   309 
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2.1.3 - 2º e 3º Ciclos 
 
Uma análise dos dados referentes às matrículas no Pré escolar, 1.º, 2º e 3º ciclos para o ano letivo de 2017/2018 
permite-nos calcular uma população estudantil na ordem dos 880 alunos. O gráfico seguinte mostra-nos a distribuição 
dessa população por ano de escolaridade. 
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Gráfico n.º 1: Total de alunos por ano de escolaridade (2017/2018) 

 
2.3 - Alunos com apoio do A.S.E. 
 
O quadro que se segue refere o número de alunos com subsídio no presente ano letivo de 2017/2018. 
 

2.º ciclo (162 alunos) 3.º ciclo (287 alunos) 

Escalão A Escalão B Escalão C Escalão A Escalão B Escalão C 

      
 

Quadro n.º 3: Alunos subsidiados no ano letivo de 2017/2018 
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Gráficos n.º

s
 2 : alunos subsidiados em 2016/2017 

 
Da análise do quadro n.º 5 e do gráfico n.º

 
2 pode concluir-se que cerca de 65% dos nossos alunos são subsidiados, o que 

reflete o baixo rendimento económico das famílias das quais são oriundos. Além disso, a grande maioria encontra-se 
abrangida pelo escalão A. 
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2.4 - Indicadores de Aprendizagem 
2.4.1 - 1.º Ciclo 
 

Resultados da Avaliação Interna  
 

 
 
 

Ano  

2015/2016 2016/2017  
METAS  

2017/2018 
Nº total de 

alunos 
avaliados 

Alunos com níveis 
positivos 

Nº total de 
alunos 

avaliados 

Alunos com níveis 
positivos 

 Português Matemática Português Matemática PORT MAT 

N.º % N.º % N.º % N.º % % % 

1º ano 85 80 94,1 84 98,8 83 81 97,5 81 97,5 92% 95% 

2º ano 84 81 96,4 81 95,2 84 82 97,6 80 95,2 95% 94% 

3º ano 105 96 91,4 101 96,1 83 81 97,5 82 98,7 95% 94% 

4º ano 104 100 96,1 104 100 100 96 96,0 197 97,0 97% 97% 

 
Quadro n.º 4: Resultado da avaliação interna nos anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016 
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Gráficos n.º 3: Sucesso na disciplina de Português no 1º ciclo nos dois últimos anos 
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Gráficos n.º4: Sucesso na disciplina de Matemática no 1º ciclo nos dois últimos anos 
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3.4.2 - 2º e 3º Ciclo 
 

Sucesso escolar no 2º Ciclo e 3º Ciclo 
 
 

 
 

Quadro n.º 5: Taxas de sucesso escolar no 2º Ciclo 

 
 
DISCIPLINAS  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 
METAS 

2017/2018 

 7º ANO 8º ANO 9º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Ciências Físico-Químicas 100 98 100 84 94 93 99 91 92 94 98 98 

Ciências Naturais 99 87 97 88 98 99 97 85 100 94 98 98 

Educação Física 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 

Educação Moral Religiosa e Católica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Tecnológica 100 100 - 100 100 - 99 100 - 100 100 - 

Educação Visual 100 100 100 100 100 100 98 99 100 100 100 100 

Educação para a Cidadania 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 

Geografia 100 100 100 100 100 100 100 93 100 98 100 100 

História 100 100 100 99 99 100 96 100 97 98 100 100 

Língua Estrangeira II – Francês 100 98 100 100 97 98 97 94 99 100 98 100 

Língua Estrangeira I – Inglês 84 89 76 94 93 77 84 74 84 96 88 94 

Português 98 98 98 98 99 99 91 92 94 92 94 94 

Matemática 92 92 95 88 93 82 99 77 82 90 90 90 

T.I.C. 99 100 100 99 100 100 100 95 100 100 100 100 

 
Quadro n.º 6: Taxas de sucesso escolar no 3º Ciclo 

 
Os quadros relativos a indicadores de aprendizagem dos últimos dois anos letivos dizem-nos que as taxas de sucesso 
escolar no 2º e 3º ciclo nas várias disciplinas têm sofrido oscilações ligeiras. Nesta análise há que salientar que, em 
média, no 2º ciclo a taxa de sucesso se situa acima dos 90% em todas as disciplinas e áreas curriculares não disciplinares. 
 
No 3º ciclo, verifica-se que o Inglês se destaca com um nível de sucesso abaixo dos 90% no nono ano de escolaridade. O 
8º ano de escolaridade é, sem dúvida, aquele em que se registam as taxas de insucesso escolar mais elevadas. Todavia, a 
disciplina de Inglês destaca-se das restantes com uma média de sucesso sempre inferior. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINAS  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 
METAS 

2017/2018 

 5º ANO 6º ANO 5º ANO 6º ANO 5º ANO 6º ANO 5ºANO 6ºANO 

Ciências Naturais 100 97 100 99 99 100 96 97 

Educação Física 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Moral Religiosa e Católica 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Musical 99 97 100 100 100 100 99 98 

Educação Visual  100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação Tecnológica 100 100 100 100 100 100 100 100 

Educação para a Cidadania 100 100 100 100 100 100 100 100 

História e Geografia de Portugal 100 99 99 98 100 100 99 98 

Língua Estrangeira I – Inglês 99 94 95 94 92 95 94 94 

Português 99 97 100 98 95 100 90 95 

Matemática 100 88 91 93 89 92 90 90 
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ABANDONO ESCOLAR 
 

Em relação ao abandono escolar, entenda-se, antes de tudo, que o conceito aqui utilizado abrange os alunos que saíram 
da escola sem terem concluído o 9º ano. Assim, os resultados apurados nos últimos anos podem ser sintetizados nos 
gráficos seguintes: 
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Gráfico n.º 5: Percentagem do abandono escolar dos alunos inscritos no 2º e 3º Ciclo 

 
Se atendermos às médias nacionais de abandono escolar, é de assinalar o excelente resultado obtido nos cinco últimos 
anos que se traduziu sempre numa taxa abaixo de 1%, registando-se, apenas, um caso nos últimos dois anos. 
 
 

TAXA DE RETENÇÃO 
 

ANO 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1º 0% 0% 0% 0% 

2º 0,8% 0% 1,19% (1 aluno) 0% 

3º 12,9% 3,5% (4 alunos) 0,95% (1 aluno) 0% 

4º 0% 0% 0% 0% 

5º 0% 0% 0% 0% 

6º 2,6% 1,1% (1 aluno) 0% 0% 

7º 0,9% 0% 0% 1,2%(1 aluno) 

8º 0% 1% (1 aluno) 0,8% (1 aluno) 4,1% (4 alunos) 

9º 0,7% 0% 1,9% (2 alunos) 2,5% (3 alunos) 

 
Quadro nº 7: Taxas de retenção em 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

 
 



PROJETO EDUCATIVO | TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA |  2017 I 2018 

ANO LETIVO 2017/2018  11 

 

Taxa de Retenção

0

1

2

3

4

5

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 
Gráfico n.º 6: Taxas de retenção em 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

 
 
Como facilmente se pode concluir, é clara a tendência de redução das taxas de insucesso escolar nos últimos anos 
letivos. No 1º, 4.º e 5.º anos de escolaridade não se registaram retenções no último ano letivo. 
 

Avaliação Externa vs Avaliação Interna 
 

ANO DISCIPLINA 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

AV. EXTERNA AV. INTERNA AV. EXTERNA AV. INTERNA AV. EXTERNA AV. INTERNA 

4º ANO 

PORTUGUÊS 
89,1% 100% --- 96% --- 96% 

MATEMÁTICA 
82,6% 100% --- 100% --- 97% 

6º ANO 

PORTUGUÊS  
69,3% 96,5% --- 98% --- 100% 

MATEMÁTICA 
32,9% 86,3% --- 93% --- 92% 

9º ANO 

PORTUGUÊS 
69,5% 97,7% 42% 96%  94% 

MATEMÁTICA 
44,8% 94,6% 31% 88%  82% 

 
Quadro n.º8: Comparação entre avaliação interna e avaliação externa 

Analisando os resultados da avaliação interna e da avaliação externa na disciplina de Matemática verifica-se um grande 
distanciamento no 9ºano, com uma diferença de cerca de cinquenta e sete pontos percentuais. Na disciplina de 
Português, a diferença entre avaliação interna e a externa é de mais de cinquenta pontos percentuais. Uma justificação 
plausível para estes desníveis poderá residir no facto de não haver qualquer tipo de diferenciação na Prova de Exame 
para os alunos que beneficiam de adequações curriculares ao nível do Plano de Turma e o facto de a avaliação externa 
apenas ser o resultado de uma única prova. 
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3 - Pessoal Docente 
No presente ano letivo, o corpo docente sofreu uma grande mobilidade que caracteriza o Agrupamento. A maior parte 
dos professores são profissionalizados, começando a ser significativo o número dos que detêm nomeação definitiva, 
sobretudo no 1º ciclo e na educação pré-escolar. 
 
4 - Pessoal Não Docente 
O quadro que se segue indica-nos a distribuição do pessoal não docente por categorias profissionais. 
 

 Quantidade 

Categorias J. I. 1º CEB EB 2,3 

Coordenador Técnico - - 1 

Assistente Técnico - - 7 

Coordenador Operacional - - 1 

Assistente Operacional 1 6 15 

Assistente Operacional camarário 9 - - 
 

Quadro n.º 9: Distribuição do pessoal não docente por categorias 

 
Atendendo ao aumento significativo do número de alunos na escola-sede, verificam-se sérias dificuldades na gestão do 
pessoal não docente. Estas falhas são supridas (3) – também em algumas EB1 (2) - com pessoas inscritas no IEFP de 
Amarante, através da celebração de contratos de emprego-inserção; todavia, trata-se de pessoal não qualificado para o 
exercício das funções que exerce, registando-se, por vezes, alguns problemas daí derivados. 
 

5 - Equipas de apoio  
5.1 - Medicina pedagógica 
O agrupamento recorre, quando necessário, aos centros de saúde de Penha Longa ou Feira - Nova e ao Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Os casos de pouca gravidade são assistidos pelos assistentes operacionais, 
que prestam os primeiros socorros. 
 

5.2 - Núcleo dos serviços de apoio educativo especializado Serviços Especializados de Apoio Educativo  
5.2.1 - A Educação Especial 
 
 
Âmbito 
O D.L. n.º 3/2008 enquadra as respostas educativas a desenvolver no âmbito da adequação do processo educativo às 
necessidade educativas especiais dos alunos com “limitações significativas ao nível da atividade e participação, num ou 
vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de carácter permanente resultando em 
dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 
interpessoal e da participação social” (n.º 1 do artigo 1.º, Capítulo I do D.L. n.º 3/2008). 
 
Legislação de Referência 
Lei nº 21/2008, de 12 de maio (primeira alteração, por apreciação parlamentar ao D.L. 3/2008); 
D.L. 3/2008, de 7 de janeiro;  
Despacho normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro (regulamenta a avaliação e certificação dos conhecimentos e 
capacidades desenvolvidas pelos alunos aplicáveis às diversas ofertas curriculares do ensino básico e secundário); 
Despacho conjunto nº 600/99, 22 de julho (regula a componente letiva dos docentes de educação especial); 
Despacho normativo nº 5106-A/2012, (define no ponto 5.4, o máximo de 20 alunos por turma e dois alunos com NEE); 
Portaria nº 275-A/2012,de 11 de setembro (matriz curricular para alunos com CEI no Ensino Secundário). 
Despacho Normativo n.º1-H/2016 
 
 
 
 
Definição de Educação Especial 
A Educação Especial é um conjunto de recursos específicos, metodologias de ensino, currículos adaptados, apoio de 
materiais ou de serviços de pessoal docente especializado, que pretende adequar as respostas educativas às 
necessidades dos alunos e promover o acesso e o sucesso dos alunos elegíveis para a Educação Especial. 
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Enquadramento da Educação Especial 
A Educação Especial integra um conjunto de procedimentos cujo objetivo é o de promover o acesso e o sucesso 
educativo de alunos que apresentam limitações significativas na atividade e participação num ou vários domínios da 
vida, (aprendizagem e aplicação do conhecimento; comunicação; tarefas e exigências gerais; mobilidade; auto cuidados; 
interações e relacionamentos interpessoais; áreas principais da vida e vida comunitária, social e cívica).  
A sua aplicação está alicerçada numa lógica de trabalho colaborativo com toda a comunidade educativa, (direção; 
diretores de turma; docentes responsáveis por grupo/turma; docentes da disciplina; pais/encarregados de educação; 
assistentes operacionais; terapeutas e recursos da comunidade). 
 
As medidas previstas no D.L. 3/2008 visam criar condições para os alunos com alterações significativas nas funções e 
estruturas do corpo, na atividade e na participação decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter 
permanente de causa “biológica ou congénita que exigem um tratamento significativo e serviços de reabilitação 
detetados precocemente”, tais como: alterações sensoriais (cegueira ou surdez, autismo, paralisia cerebral, síndrome de 
Down, entre outros). 
Para este grupo de alunos o D.L. 3/2008 estabelece medidas que visam permitir o acesso e o sucesso educativo dos 
alunos com NEE elevando o seu nível de participação e as taxas de conclusão do ensino secundário e de acesso ao ensino 
superior.  
 
Os apoios contemplados no enquadramento legal para a Educação Especial têm por objetivo responder às NEE dos 
alunos, tornando-se mais restringido o grupo-alvo da Educação Especial, excluindo dos apoios especializados da 
Educação Especial as crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem, com origem em causas de ordem social, entre 
outros. Estes necessitam de uma maior qualidade nas respostas educativas existentes no sistema regular de ensino e 
não medidas de educação especial. 
 
Critérios de Elegibilidade, para a Educação Especial 
O D.L. 3/2008 desvincula claramente os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem decorrentes de fatores 
económicos, sociais e ambientais daqueles que necessitam de medidas educativas especiais e de uma intervenção 
especializada. 
 
Assim, são elegíveis para a educação especial os alunos que: “apresentam limitações significativas ao nível das funções e 
estruturas do corpo, da atividade e participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e 
estruturais de carácter permanente resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, 
da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social”, (CIF- Organização Mundial de 
Saúde, 2002), resultantes de: 

 Anomalias cromossómicas; 

 Perturbações neurológicas; 

 Malformações congénitas; 

 Doenças metabólicas; 

 Défices sensoriais (baixa visão/cegueira ou surdez); 

 Doença crónica grave; 

 Desenvolvimento atípico com alterações na comunicação e relação; 

 Perturbações graves da personalidade e emocionais; 

 Devem ainda ser objeto de avaliação especializada os alunos que apresentem um atraso significativo de 
desenvolvimento de etiologia desconhecida, abrangendo uma ou várias áreas (motora, física, cognitiva, 
linguagem e comunicação, emocional, social e adaptativa), validada por avaliação fundamentada, feita por 
profissional competente para o efeito. 

 
PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO 
 
O que é a Referenciação 
O processo de referenciação, consiste na comunicação/formalização de situações que possam indicar a existência de 
necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo perfil da criança ou jovem se enquadre nos critérios 
estabelecidos. Neste primeiro momento, devem ser indicados quais os problemas detetados devendo este documento 
espelhar o conjunto de preocupações relativas à criança ou jovem referenciado. 
 
Quem pode efetuar a Referenciação? 
A referenciação pode ser efetuada sempre que a criança ou jovem se enquadre no perfil descrito e necessite de uma 
resposta educativa especializada, por: 

 pais ou encarregados de educação; 
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 Equipa Local de Intervenção (ELI); 

 Docentes ou Diretores de turma; 

 Serviços de Saúde; 

 Serviços de Segurança Social; 

 Serviços de Educação; 

 Outros. 
Nota: Para se proceder à referenciação e dar início ao processo de avaliação, a família ou o encarregado de educação 
deve obrigatoriamente autorizar o início deste processo. 
 
A quem é pedida a Referenciação? 
A referenciação é feita ao Órgão de Gestão do Agrupamento de Escolas. 
 
Como é formalizada a Referenciação? 
A formalização da referenciação é feita através do preenchimento de um formulário, onde se anexa toda a 
documentação que se considere importante para o processo de avaliação (relatórios médicos/psicológicos, relatórios 
pedagógicos, fichas de avaliação, produções do aluno e outros. Autorização expressa da família/encarregado de 
educação. 
Após organização de todo o processo de referenciação, o titular de grupo, de turma, diretor de turma, encarregado de 
educação ou outros serviços, deve obrigatoriamente dar entrada do processo nos Serviços Administrativos da escola, 
competindo à Direção desencadear os procedimentos necessários que levarão à tomada de decisão no âmbito do 
processo de avaliação. 
 
PEI 
 
O Programa Educativo Individual (PEI) …”é um documento formal que garante o direito à equidade educativa dos alunos 
com NEE de caráter permanente, que descreve o perfil de funcionalidade e estabelece as respostas educativas específicas 
requeridas por cada aluno“. 
Constitui um documento da maior importância para os alunos, bem como para todos os intervenientes neste processo 
educativo. 
Responsabiliza a escola e os encarregados de educação pela implementação de medidas educativas promotoras da 
aprendizagem e da participação destes alunos. 
 

Este documento é elaborado, conjunta e obrigatoriamente, pelo docente responsável pelo grupo/turma ou diretor de 
turma, dependendo do nível de educação ou ensino, pelo docente de educação especial e pelo encarregado de 
educação. 
 
CEI 
 

O Currículo Específico Individual (CEI) é uma medida educativa que prevê alterações significativas no currículo comum, 
impedindo os alunos a quem foi aplicado de prosseguir estudos de nível académico. 
É o nível de funcionalidade do aluno que determina o tipo de modificações a realizar no currículo e deverá dar resposta 
às necessidades mais específicas deste. Este tipo de currículos assenta numa perspetiva curricular funcional, e tem por 
objetivo facilitar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais e de autonomia. 
Estas alterações podem traduzir-se: 

 na priorização de áreas curriculares ou determinados conteúdos em detrimento de outros; 

 na eliminação de objetivos e conteúdos; 

 na introdução de conteúdos e objetivos complementares referentes a aspetos bastante específicos, 
(comunicação não verbal; utilização de tecnologias de apoio no âmbito da comunicação, mobilidade e 
acessibilidade); 

 na eliminação de áreas curriculares. 
 

Pretende-se que estes currículos: 
 

 tenham um caráter funcional e as atividades propostas sejam úteis para a vida presente e futura (pós-
escolar) do aluno; 

 a seleção das competências a desenvolver devem ter como critério a sua aplicabilidade nos diferentes 
contextos de vida do aluno; 

 a aprendizagem das competências definidas deve ser, sempre que possível, realizada nos contextos reais 
por forma a dar-lhes significado; 



PROJETO EDUCATIVO | TERRITÓRIO EDUCATIVO DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA |  2017 I 2018 

ANO LETIVO 2017/2018  15 

 as atividades devem estar relacionadas, sempre que possível, com a idade cronológica e interesses do 
aluno. 

 
PIT 
 
O Plano Individual de Transição aplica-se a alunos que apresentem necessidades educativas especiais de caráter 
permanente impeditivas de adquirir as aprendizagens e competências definidas no currículo comum, devendo a escola, 
pelo menos, três anos antes da idade limite da escolaridade obrigatória, complementar o PEI com um PIT.  
A elaboração do PIT, passa numa primeira fase, por conhecer os desejos, interesses, aspirações e competências do 
jovem.  
Na posse destes dados e para alunos com capacidade para exercer uma atividade profissional, deverá ser feito o 
levantamento das necessidades do mercado de trabalho na comunidade onde o jovem está inserido e a procura de 
oportunidades de formação ou de experiências de trabalho em contexto real. 
Inventariadas as possibilidades de formação ou estágios, devem ser identificadas as competências requeridas 
(competências académicas, pessoais e sociais).  
 
Após este levantamento devem ser estabelecidos protocolos com os serviços ou instituições onde o jovem vai realizar: 

 formação ou estágios; 

 definir as tarefas que vai desenvolver; 

 as competências a adquirir; 

 o suporte a disponibilizar, quando necessário, para a realização das tarefas; 

 a implementação do PIT deve ser acompanhada e continuamente monitorizada. 
Para os jovens com incapacidades que não permitam, no futuro exercer uma atividade profissional, a resposta passa por 
centros de atividade ocupacional, (CAO). 
Os instrumentos de certificação da escolaridade devem adequar-se às necessidades especiais dos alunos. Para este 
efeito devem ser seguidas as normas de emissão e utilizados os formulários legalmente fixados para o sistema de ensino. 
 
É significativo o número de alunos com necessidades educativas especiais, o mesmo não se verificando no que respeita 
ao número de docentes destacados para apoiar esses mesmos alunos: quatro, apenas. 
 

Alunos e problemáticas: 

Quadro n.º 10: distribuição dos alunos com necessidades educativas especiais por níveis de ensino e medidas educativas 

 
Recursos físicos: 
Os recursos físicos centram-se em cada escola na qual o docente da Educação Especial presta apoio especializado aos 
alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente. 
Ao nível de sede de Agrupamento existe uma Sala de Apoio destinada ao Ensino Especial. Existe, também, um elevador 
de acesso ao primeiro piso da escola. 
 
5.2.2 Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família 
 
O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é um espaço de mediação, apoio e aconselhamento dirigido aos alunos e 
famílias. Funciona como serviço de apoio a toda a comunidade educativa e tem como meta contribuir para o 
crescimento harmonioso e, consequentemente, para o sucesso escolar das crianças/jovens que frequentam o 
Agrupamento, assim como promover condições familiares e sociais facilitadoras da sua integração escolar e social. 
Os serviços que constituem o GAAF são o Serviço de Psicologia e Orientação e o Serviço Social. 
 
5.2.2.1 - O Serviço de Psicologia e Orientação (S.P.O.) 
O Serviço de Psicologia e Orientação tem como objetivos:  

 Promover a construção de conhecimentos que permita a análise e a compreensão dos processos de 
desenvolvimento e de aprendizagem nos vários contextos educativos e ciclos de estudo. 

 Apreciar criticamente a prática do sistema educativo e a sua organização nos diferentes níveis de ensino 
do agrupamento. 

Alunos - Educação Especial 

Medidas Educativas Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total de alunos 

Currículo Especifico Individual 0 0 0 2 2 

Outras Medidas educativas 5 10 7 6 28 
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 Desenvolver competências de avaliação e intervenção direta que permitam colaborar com as famílias e as 
escolas para planear, implementar e avaliar programas direcionados para as necessidades específicas das 
nossas crianças e jovens. 

 
O SPO exerce as seguintes atividades:  

 Aproximação à família de forma a motivar o acompanhamento do trabalho realizado na escola, 
considerando a necessidade de conhecer e estabelecer planos de intervenção normativa em todos os 
casos identificados pelos conselhos de turma. 

 Promoção de instrumentos de avaliação educacional segundo modelos validados. 

 Acompanhamento psicológico a alunos com défice cognitivo, perturbação emocional e de comportamento 
e dificuldades de aprendizagem.  

 Orientação vocacional para os alunos de 9º ano.  
 

5.2.2.2 – O Serviço Social 
O Serviço Social que, inclui o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, tem como objetivos: 

 Identificar precocemente situações de dificuldades de integração escolar;  

 Disponibilizar um espaço de mediação/ orientação/ aconselhamento dirigido às famílias da comunidade 
escolar; 

 Trabalhar junto dos professores a desconstrução das baixas expectativas e representações dos alunos e 
famílias; 

 Articular com as instituições e entidades locais, que acompanham as famílias e alunos; 

 Trabalhar em parceria com o diretor de turma, na intervenção com o aluno e família. 

 Identificar precocemente situações familiares que revelem necessidade de intervenção, a nível dos estilos 
parentais/educativos, com vista à promoção das condições necessárias para o sucesso educativo dos 
alunos. 

 Conhecer o contexto comunitário das famílias; 

 Orientar e capacitar as famílias para se envolverem nos trajetos escolares dos seus educandos; 
 Contribuir para a diminuição do absentismo e abandono escolar. 
 Ir ao encontro dos encarregados de educação que têm uma reduzida participação na escola; 

 
O Serviço Social exerce as seguintes atividades: 

 Reforço da ligação escola - família; 

 Acompanhamento individual às famílias e alunos 

 Prevenir o abandono, o absentismo e a indisciplina; 

 Atua na área da previdência social, desenvolvendo campanhas públicas de prevenção de doenças e de 
combate ao alcoolismo e da assistência a menores, garantindo a satisfação das necessidades básicas 
destes. 

 
5.3 - Outros 
Há outros serviços organizados pela Escola, designadamente no âmbito da Ação Social Escolar e da organização de 
atividades de complemento curricular. Frequentemente, os estabelecimentos de ensino que integram o nosso 
agrupamento têm necessidade de recorrer a outras instituições para defender os  interesses e direitos dos alunos. Estes 
contactos oficiais estabelecem-se, por vezes, com o objetivo de encontrar respostas para alguns “casos-problema", 
atendendo à possibilidade de estabelecimento de parcerias, acordos ou protocolos. 
Nesta colaboração há a salientar: 
 

 Escolas 

 Câmara Municipal do Marco de Canaveses 

 Juntas de freguesia 

 Segurança Social do Marco de Canaveses 

 Tribunal do Marco de Canaveses 

 GNR de Alpendorada 

 Paróquias 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 Bombeiros 

 Cruz Vermelha 
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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Marco de Canaveses 

 Delegação de Saúde do Marco de Canaveses 

 Empresas sedeadas na área pedagógica 

 Instituto do Emprego e Formação Profissional 

 Universidade Portucalense 

 CERCIMARCO 

 CERCIAMARANTE 

 CAERUS 

 LIGADURA 
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II – ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 
 
1 - CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS 
 

Sempre no respeito escrupuloso da legislação em vigor e do determinado no Regulamento Interno, e no sentido de 

promover a equidade e transparência nos atos organizativos da escola, são aprovados os seguintes critérios para a 

constituição das turmas no agrupamento: 

I.Pré-escolar: 

Seguindo as Orientações Curriculares da Educação Pré-escolar, as turmas serão constituídas por grupos heterogéneos em 

termos de idades, tentando-se o equilíbrio possível em termos de género e idade. 

As turmas serão constituídas por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças.  

As turmas da educação pré-escolar que integrem crianças com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são 

constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais de duas crianças nestas condições 

II. 1.º Ciclo: 

1. Dar cumprimento ao estabelecido no Regulamento Interno do Agrupamento*, sem prejuízo do exposto no número 

seguinte. 

* Artigo 122.º - Constituição de turmas 

1. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos, não podendo ultrapassar esse limite. 

2. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nas escolas de lugar único, que incluam alunos de mais de dois anos de 

escolaridade, são constituídas por 18 alunos. 

3. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nas escolas com mais de um lugar, que incluam alunos de mais de dois anos de 

escolaridade, são constituídas por 22 alunos. 

4. As turmas com alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente são constituídas por 20 alunos, 

no máximo, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 

2. Deve tentar-se que os grupos que ingressam no 1.º ano de escolaridade vindos do pré-escolar sejam 

preferencialmente integrados na mesma turma. No entanto, se o grupo for muito grande, e mediante relatório feito 

pelas educadoras, esse grupo deverá ser dividido. 

3. Tudo fazer-se para que efetivamente a cada turma corresponda um só ano de escolaridade. 

4. Os alunos que, durante o ano letivo, pedem transferência de escola e regressam antes do final do ano são integrados 

nos termos previstos no ponto 7. do cap. III destes critérios, ficando igualmente nessas condições os que, no final do ano 

letivo, pedirem transferência de escola e virem recusado formalmente esse pedido após a feitura das turmas.  

 

III. 2.º e 3.º Ciclos: 

1. A organização das turmas obedece à legislação em vigor e às orientações emanadas superiormente, devendo 

prevalecer critérios de natureza pedagógica, tendo em conta as recomendações específicas provenientes dos conselhos 

de turma. 

2. Consideram-se os seguintes critérios gerais qualitativos: 

 Respeitar o nível etário dos alunos; 
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 Desde que não exista indicação em contrário, manter a constituição de grupos/turmas do ano anterior; 

 Desde que não exista indicação em contrário, os alunos retidos devem ser distribuídos de forma equilibrada 
pelas turmas. 

3. O aluno apenas deixa o grupo / turma a que pertencia no ano anterior nas seguintes condições: 

 Por indicação / proposta do conselho de turma na última reunião de avaliação do ano letivo e, excecionalmente, 

ao longo do ano, justificado por razões igualmente excecionais e atendíveis; 

 Por pedido fundamentado apresentado à Diretora pelo encarregado de educação; 

 As situações previstas em a) e b) não podem violar os presentes critérios, em especial no que respeita ao 

número de alunos por turma que a lei determina. 

3.1 Aos alunos destes ciclos aplica-se integralmente o determinado no n.º 4 do Cap. II destes critérios. 

4. Por seu lado, a divisão do grupo que transita do ano anterior apenas poderá verificar-se: 

4.1 Se não for possível conciliar o número de alunos do(s) grupo(s) que transita(m) com o que a lei determina em termos 

do número de alunos. Nesta situação, deve dividir-se o grupo / turma de forma a permitir o número legal necessário de 

alunos nas turmas, mas implicando a divisão no menor número de grupos possível. 

4.2 Por motivos da alínea a) do n.º 2 destes critérios. 

5. O número de alunos por turma deve cumprir, quanto ao mínimo, o que está previsto na legislação em vigor (26 alunos) 

e, preferencialmente, não deve ultrapassar 30 alunos. 

5.1 Situações de turmas excecionais (turmas PIEF), enquadradas por legislação específica, respeitarão essa legislação. 

6. Nas situações inultrapassáveis que se traduzam em turmas com um número de alunos inferior ao determinado serão 

cumpridos os procedimentos determinados na legislação em vigor.  

7. As turmas que incluam um ou dois alunos com NEE, caso os percam ao longo do ano, serão regularizadas logo que 

possível ou, no máximo, no início do ano seguinte. 

8. Respeitando as características dos alunos com NEE e os respetivos PEI, deverá, sempre que possível, e para rentabilizar 

recursos, incluir-se 2 (dois) alunos numa mesma turma reduzida. 

9. O encarregado de educação poderá, pelo prazo de cinco dias úteis, e após afixação das listas provisórias das turmas, 

reclamar e/ou apresentar requerimento escrito relativo a transferência de turma do seu educando, fundamentando a 

razão desse pedido. 

10. A constituição/continuidade de turmas com um número de alunos inferior ao previsto carece de autorização dos 

serviços da DGEstE, mediante proposta da Diretora. 

11. Cabe ao conselho pedagógico autorizar a constituição excecional de turmas com um número de alunos superior ao 

previsto, mediante proposta da Diretora. 

12. Qualquer situação não prevista ou considerada excecional será decidida pela Diretora. 

13. Os critérios aqui expressos e aprovados produzem efeitos para o próximo ano letivo de 2014-2015 e revogam todos 

os critérios sobre a constituição das turmas aprovados até à data por este conselho. 

Definidos em reunião do Conselho Pedagógico, em 21 de junho de 2017 

Apreciados no Conselho Geral de 22 de julho de 2016 
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2- CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS/TURMAS 
 

Os critérios agora aprovados visam aperfeiçoar as regras de organização do Agrupamento, obedecem primordialmente a 

critérios de natureza pedagógica e respeitam escrupulosamente o determinado na legislação em vigor, nas orientações 

superiores e no Regulamento Interno. 

I.Enquadramento geral: 

No Agrupamento, os horários das turmas funcionarão em regime normal, regra geral entre as 9.00h e as 17.30h, na 

educação pré-escolar e no 1.º ciclo, e em regime de desdobramento, entre as 8.15h e 13.05h e as 13.15h e as 18.00h, nos 

2.º e 3.º ciclos. 

II. Educação Pré-Escolar 

Deve proceder-se à audição dos encarregados de educação para a determinação do horário do jardim-de-infância para 

efeitos do ajuste «aos interesses e necessidades das famílias, nunca podendo, portanto, implicar a diminuição do número 

de horas de funcionamento do jardim-de-infância».  

 

III. 1.º Ciclo: 

1. O regime normal funcionará, por regra, entre as 9.00h e as 12.30h e entre as 14.00h e as 16.00h, sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

2. Em dois dias por semana, os horários expressos em 1. podem ser flexibilizados para cumprimento das AEC. A 

flexibilização das AEC nunca poderá levar a que a Educação Física, no turno da tarde, ocorra antes das 15.30h. 

 

IV. 2.º e 3.º Ciclos: 

1. No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 tempos letivos; 

1.1 Nos dias em que os alunos têm frequência de medidas de apoio às aprendizagens ou reposição de aulas poderão ter 

mais um segmento de 50 minutos; 

2. Deve evitar-se a existência de aulas isoladas (segmentos de 50 minutos) e não poderão nunca existir tempos 

desocupados entre aulas no mesmo turno, vulgo «furos», nos horários dos alunos. 

2.1 As aulas repostas pelo docente são exceção ao referido no n.º anterior, sendo as aulas de recuperação exceção 

apenas relativamente às aulas isoladas.  

3. Se, por exigência curricular, se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa situação não poderá ocorrer 

nenhum tempo desocupado para nenhum deles. 

4. Deve tentar-se que os alunos tenham o menor número possível de dias com aulas em turno contrário ao da turma. 

4.1 Os alunos propostos para frequência de medidas de apoio às aprendizagens podem ser obrigados a vir à escola mais 

um dia em turno contrário ao da turma apenas por essa ou essas aulas. 

4.2 Apesar da exiguidade de espaços para aulas de caráter mais prático, procurar-se-á, em termos de regra, incluir no 

período da tarde dos horários das turmas as disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica, TIC e Educação 

Musical. No caso da Educação Física, a distribuição da disciplina pelos horários terá de ser feita em função da ocupação do 

pavilhão gimnodesportivo. 

5. Deve procurar evitar-se que as aulas de uma mesma disciplina na mesma turma tenham lugar em dias consecutivos. 
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6. No 3.º ciclo, as aulas de Língua Estrangeira II, sempre que possível, não devem ser lecionadas em tempos letivos 

consecutivos à Língua Estrangeira I e vice-versa. 

7. O período considerado como intervalo de almoço, na escola, é obrigatoriamente a hora (60 minutos) imediatamente 

subsequente ao final da última aula do período da manhã.  

8. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 1h00 após o horário de almoço dos alunos definido nos termos na 

alínea anterior. 

9. Nas situações dos alunos que não têm aulas de manhã, é da responsabilidade dos pais garantirem que o aluno, ao 

almoçar em casa, respeita estas regras. 

V. Disposições finais: 

1. De qualquer horário cabe reclamação formal escrita e fundamentada para a Diretora. 

2. Qualquer situação não prevista ou excecional será resolvida pela Diretora, sempre no respeito da legislação em vigor. 

3. Os presentes critérios aplicam-se aos horários das turmas para o ano letivo 2014-2015 e revogam todos os 

anteriormente aprovados. 

Revistos e aprovados na reunião do Conselho Pedagógico de 21 de junho de 2017 

Apreciados no Conselho Geral de 22 de julho de 2016 

 

 
3- OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES: REGULAMENTAÇÃO DA PERMUTA E REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES 
LETIVAS 
 

As três formas de substituição de docentes que se pretende normalizar mais não visam do que, desde logo, conseguir a 

maior valorização pedagógica possível para a ocupação plena dos tempos escolares dos alunos; depois, fazer com que o 

número de aulas dadas em cada disciplina se aproxime o mais possível do número de aulas previstas divulgado no início 

do ano letivo; e, por fim, nos casos dos TEs, garantir, por um lado que os docentes cumprem as horas que lhes foram 

atribuídas nos respetivos horários e, por outro, que, em situações de ausências de curta duração, estão garantidos os 

recursos necessários à ocupação plena dos tempos escolares. 

O recurso a elas, bem como a sua concretização, terão de ser sempre entendidos como situações de exceção, do mesmo 

modo que só assim poderão ser justificados e aceites alguns atos inerentes à sua operacionalização. 

I. PERMUTA ENTRE DOCENTES DO MESMO CONSELHO DE TURMA (al. a) do n.º 7 do art.º 82.º do Dec.-lei n.º 75/2010, de 23 de Junho) 

1. A iniciativa da proposta com a apresentação de todos os elementos necessários para a permuta parte do docente e tem 

que ser apresentada à Direção com pelo menos 24 horas de antecedência. 

2. A proposta apresentada, em impresso próprio, além da indicação detalhada dos atos a praticar, terá de conter a 

aceitação expressa das partes envolvidas. 

3. O proponente da permuta obriga-se a avisar clara e antecipadamente a(s) turma(s) envolvida(s). 

4. A proposta não pode de forma alguma pôr em causa a legalidade dos horários da turma e do próprio docente, bem 

como não pode penalizar qualquer aluno (medidas de apoio às aprendizagens). 
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5. Do mesmo modo, a permuta não poderá nunca levar a que a turma tenha a mesma disciplina duas vezes no mesmo dia 

caso ultrapasse 150 minutos, ficando salvaguardada a possibilidade de autorização em situações de reconhecido interesse 

da escola. 

6. A permuta deverá estar concluída no prazo máximo de duas semanas de aulas. 

7. No livro de ponto, o docente, sob a indicação da disciplina curricular do horário “habitual” da turma, escreverá o nome 

da sua disciplina, seguido de (Permuta), numerará a lição na sequência da disciplina que vai dar, sumariará e rubricará. 

8. Nesta situação de substituição, nenhum docente tem falta, salvo se, no quadro da permuta, algum deles faltar no dia 

em que deveria dar aula. 

9. A permuta aqui regulamentada não pode ser efetuada pelo docente mais do que quatro vezes por período e por turma. 

II. PERMUTA ENTRE DOCENTES LEGALMENTE HABILITADOS PARA A LECCIONAÇÃO DA DISCIPLINA, NO ÂMBITO DO 

CONSELHO DE DISCIPLINA (al. b) do n.º 7 do art.º 82.º do Dec.-lei n.º 75/2010, de 23 de Junho): 

1.Aplicam-se os n.ºs 1. e 2. anteriores.  

Nesta proposta de permuta / lecionação, além dos elementos exigidos pelo ponto precedente, deverá vir já expressa a 

forma de “compensação” e a obrigação de compensar as horas em falta.  

2. Nesta situação, o horário da turma não é alterado. O que muda é o docente que vai lecionar a disciplina. 

3. Esta modalidade obriga a que o docente que apresenta a proposta deixe plano de aula, o mesmo se verificando com o 

outro docente se vier a lecionar (em jeito de permuta) uma aula do agora proponente. 

4. Apesar do que é referido em 2., o proponente da permuta obriga-se a avisar clara e antecipadamente a(s) turma(s) 

envolvida(s) da alteração de docente e da(s) aula(s) em que tal se vai verificar. 

5. A proposta não pode de forma alguma pôr em causa a legalidade do horário dos docentes envolvidos, nomeadamente 

no que toca, por exemplo, à hora de almoço. 

6. Esta modalidade não poderá verificar-se para cada disciplina / turma mais do que quatro vezes por cada período letivo 

e não pode ultrapassar as situações excecionais de um dia, ficando salvaguardadas as situações em que tal aconteça por 

interesse da escola.  

7. No livro de ponto, o docente, sob a indicação do nome da disciplina curricular do horário da turma, escreverá 

(Permuta), numerará a lição na sequência da disciplina, sumariará e rubricará. 

8. Nesta situação de substituição nenhum docente tem falta, salvo se, no quadro desta modalidade, algum deles faltar no 

dia em que deveria dar aula. 

III. REPOSIÇÃO DE AULA PELO PRÓPRIO DOCENTE: 

1. Esta modalidade concretiza-se numa “deslocação” de determinada aula na mancha horária da turma. 

2. A proposta pelo docente da aplicação desta modalidade tem de salvaguardar que a mesma tem o acordo de todos os 

alunos, podendo ser recusada apenas por atividades extraescolares já marcadas e que fazem parte do horário do(s) 

aluno(s) desde o início do ano. 

3. A proposta deve ser apresentada pelo docente com, pelo menos, 24 horas de antecedência, em impresso próprio no 

qual sejam discriminados todos os atos a praticar. 
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4. A reposição não pode pôr em causa a legalidade do horário do docente e especialmente, da turma, bem como não 

pode colidir com atividades que os alunos (mesmo que apenas alguns) comprovadamente tenham já assumido. 

5. A reposição só excepcionalmente, de forma fundamentada e, neste caso, com a aceitação expressa de todos os alunos, 

poderá implicar que estes venham mais uma tarde ou manhã à escola. 

6. Esta modalidade apenas poderá ser proposta uma vez por disciplina e período e não pode verificar-se, para a mesma 

turma, mais do que duas vezes por semana, no total das disciplinas, devendo ser respeitado o princípio expresso no n.º 5 

de I. 

7. Esta modalidade de substituição, com todas as implicações previstas no ponto 2., deverá estar concluída no prazo 

máximo de duas semanas de aulas, não podendo nunca transitar de período. 

8. Nesta situação de substituição, o docente não tem falta, salvo se, no quadro desta modalidade, faltar à aula de 

reposição. 

IV. PERMUTA DE HORAS DE TRABALHO DE ESTABELECIMENTO (TEs): 

1. A permuta dos TEs apenas pode ocorrer em termos de horário do próprio docente, carecendo sempre de autorização 

prévia da Diretora. Para o efeito, deverá ser requerida, em impresso próprio existente para o efeito, com a antecedência 

mínima de, pelo menos, 24 horas. 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Qualquer situação não prevista ou excecional será resolvida pela Diretora, sempre no cumprimento da lei e do 

regulamento interno. 

2. De qualquer decisão poderá haver recurso, escrito, fundamentado e individual. 

3. O presente regulamento produz efeitos na distribuição de serviço docente a partir do ano letivo 2017-18, revoga o 

aprovado para os anos anteriores e pode ser alterado sempre que o Conselho Pedagógico o entenda por necessário, 

sendo que produzirá sempre efeitos apenas na distribuição de serviço do ano seguinte. 

Revisto e aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 21 de junho de 2017 

Apreciados no Conselho Geral de 22 de julho de 2016 
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III – CARACTERIZAÇÃO DO MEIO E SOCIALIZAÇÃO FAMILIAR 
 
1 - O meio socioeconómico e cultural 
Recentemente, o Marco de Canaveses foi identificado como o concelho do distrito do Porto com um índice de abandono 
escolar mais elevado. Podemos afirmar que se trata de um concelho em que o papel fundamental da Escola na formação 
individual e na construção social para o desenvolvimento não é valorizado, pelo que as famílias promovem a entrada dos 
alunos no mercado de trabalho prematuramente e a troco de baixos salários. 
 
A grande ruralidade da região que abrange o Agrupamento justifica o decréscimo populacional devido, essencialmente, 
aos movimentos migratórios de jovens casais. Presentemente, registam-se também muitas situações de famílias 
monoparentais, devido à emigração do pai ou chefe de família sobretudo para Espanha e Angola, e ainda um elevado 
índice de desemprego, que tem ocasionado muitos pedidos de reposicionamento no que concerne aos escalões da ação 
social escolar. 
 
 
 

 Habilitações Mãe Pai 

1 Doutoramento 0 0 

2 Mestrado 0 0 

3 Licenciatura 8 2 

4 Bacharelato 0 0 

5 Pós Graduação 0 0 

6 Secundário 45 22 

7 3º Ciclo 59 58 

8 2º Ciclo 44 52 

9 1º Ciclo 17 24 

10 Sem habilitações 0 0 

98 Formação desconhecida 6 25 

99 Outra 0 0 
 

Quadro n.º 11: Habilitações literárias – Pré-escolar 
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Gráfico n.º 7 - Habilitações literárias – Pré Escolar 
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  Habilitações Mãe Pai 

1 Doutoramento 0 0 

2 Mestrado 0 0 

3 Licenciatura 27 12 

4 Bacharelato 0 0 

5 Pós Graduação 0 0 

6 Secundário 67 58 

7 3º Ciclo 107 64 

8 2º Ciclo 94 141 

9 1º Ciclo 64 81 

10 Sem habilitações 0 1 

98 Formação desconhecida 5 25 

99 Outra 0 0 
 

Quadro n.º 12: Habilitações literárias – 1º ciclo 
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 Gráfico n.º 8: Gráfico n.º 8 - Habilitações literárias – 1º ciclo 
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   Mãe Pai 

1 Doutoramento 0 0 

2 Mestrado 0 0 

3 Licenciatura 8 2 

4 Bacharelato 0 1 

5 Pós Graduação 0 0 

6 Secundário 29 19 

7 3º Ciclo 96 54 

8 2º Ciclo 175 232 

9 1º Ciclo 98 103 

10 Sem habilitações 6 3 

98 Formação desconhecida 72 79 

99 Outra 6 7 
 

Quadro n.º 13: Habilitações literárias – 2º e 3º ciclos 
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Gráfico n.º 9 - Habilitações literárias – 2º e 3º ciclos 

 
 
 
 
2 - O capital escolar familiar 
Estamos perante contextos familiares muito homogéneos quanto ao capital escolar, caracterizado por baixas capitações, 
numa escala que vai desde o analfabetismo (média concelhia de 10,4 %), até aos nove anos de escolaridade, atingido 
pelos seus membros mais jovens, predominando o saber ler e escrever decorrente da antiga escola primária (3ª e 4ª 
classes). Assim, o grau cultural das famílias é, no geral, médio-baixo. 
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IV – IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DO AGRUPAMENTO 
 
 
Principais problemas identificados:  
 
- Desemprego e problemas sociais associados (carência alimentar e outras necessidades básicas não satisfeitas); 

- Meio social e culturalmente carenciado; 

- Deficitário Envolvimento dos Encarregados de educação na vida escolar dos alunos que apresentam maior dificuldades 

no processo de ensino aprendizagem e o consequente alheamento em relação à escola; 

- Dificuldades dos Encarregados de Educação no acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos; 

- Desvalorização do saber escolar como forma de promoção social e profissional; 

- Domínio da língua materna que condiciona o sucesso educativo (dificuldades no domínio da leitura, interpretação e 

escrita); 

- Raciocínio lógico e abstrato que comprometem o sucesso escolar na disciplina de matemática; 

- Coordenação pedagógica das dinâmicas intra e interdepartamentais; 

- Partilha/articulação pedagógica; 

- Desvio dos resultados entre a avaliação externa e a avaliação interna nos três ciclos; 

- Instabilidade do corpo docente. 
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V – AÇÕES E ATIVIDADES 
 

 
 
 

EIXO A - AÇÕES DE APOIO À MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

 

A 1- EDUCAR PARA A LITERACIA 

1- LUSITÂNIA 
2- BIBLIOTECA PARA O CONHECIMENTO 

 

 
3- CLUBE EUROPEU 
4- CLUBE DE JORNALISMO 

 

A2- EDUCAR PARA A DIFERENÇA 

1- PIEF 
 

 
 

2- IGUALDADE NA DIVERSIDADE 

A3- EDUCAR PARA A CIÊNCIA 

1- MATEMATICANDO 
 

 

 
                         
 

                              2-    SEMEAR CIÊNCIA 

A4- EDUCAR PARA A ARTE 

1- SAND&SOM 
2- CLUBE DE ARTES 

 

 

 
3- DESPORTO ESCOLAR 

4- CLUDE DE TEATRO 

5- FESTIVIDADES 

A5- EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE 

1- ECO ESCOLAS 
2- EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 
 

 

 
3- CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL 

4- CLUBE OS RECICLAS 

5- QUERO CRESCER 
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A1- EDUCAR PARA A LITERACIA 

1- LUSITÂNIA 
2- BIBLIOTECA PARA O CONHECIMENTO 

 

 

3- CLUBE EUROPEU 
4- CLUBE DE JORNALISMO 

 

  

Problemas Objetivos 

1.1./1.2. - Dificuldades de leitura, compreensão da leitura e de escrita; 
                 - Dificuldades de leitura e da escrita; 
1.3. - Falta de hábitos de leitura e de modelos leitores no contexto familiar; 
         - Fraca compreensão leitora. 
1.4 - Taxa de insucesso escolar no 3.º ciclo; 
       - Insuficiente domínio das competências da disciplina de Português; 
       - Falta de hábitos de leitura; 
       - Dificuldades no domínio da expressão oral 
        - Pouco hábitos de leitura 
1.5- Dificuldades no domínio das competências da disciplina de  
Português; 
1.6.- Falta de hábitos de leitura; 
        - Dificuldades no domínio da expressão oral e comunicação; 
2.- Falta de hábitos de leitura  
    - Perda de hábitos de leitura dos alunos na transição do 2.º / 3.º ciclo. 
3- Fraco conhecimento das línguas e culturas;  

- Fraco domínio do espaço físico, localização no espaço e fronteiras; 

- Pouca oferta de atividades extracurriculares fora da escola; 

- Isolamento geográfico que se repercute num baixo nível de conhecimento 
sociocultural 
4- Falta de hábitos de escrita autónoma. 

 

1.1./1.2.- Prevenir as dificuldades de leitura e de escrita 
1.3. - Prevenir as dificuldades de leitura e de escrita; 
        -Promover o gosto pela leitura (1C) 
        -Criar hábitos de leitura (1C) 
        -Fornecer bons modelos leitores (1C) 
        -Desenvolver a compreensão leitora (1C) 
1.4. - Melhorar os resultados dos alunos do 5.º, 6.º,7º e 8º anos na  
          avaliação  interna à disciplina de português; 
          - Aumentar a taxa de sucesso à disciplina de português no 9.º ano; 
         - Melhorar o nível de sucesso dos alunos do 9.º ano a português; 
1.5. - Melhorar os resultados dos alunos do 5.º, 6.º ano na disciplina de 
português 
1.6. – Promover a leitura 
        - Desenvolver competências de expressão oral e comunicação. 
2-. Disponibilizar recursos capazes de sustentar o desenvolvimento da leitura e 
literacia e melhorar as aprendizagens curriculares; 
- Desenvolver atividades de ensino integrado BE/disciplinas em torno do 
currículo com base no referencial “Aprender com a BE” 
- Integrar todas as escolas do agrupamento na comemoração da Semana da 
Leitura 
3- Estimular a dinâmica de grupo e o espírito de equipa, assim como a 
cooperação em projetos vários. 
-Despertar nos alunos a curiosidade por descobrir e conhecer territórios 
valorizando a sua diversidade. 
- Pesquisar/selecionar informação e construir materiais lúdico/didáticos 

4- Aumentar o nível de participação no clube; 
- Melhorar a qualidade do jornal escolar; 

-Garantir a venda da totalidade dos exemplares editados. 

Metas Indicadores de Medida 

1.1./1.2./1.3.- Atingir as seguintes taxas de sucesso na disciplina de 

português: 1.º ano: 92%; 2.º ano: 95%; 3.º ano: 95%; 4.º ano: 97% (1C) 

1.1./ 1.2./1.3.- Melhorar a qualidade de sucesso na disciplina de português, 

face ao histórico: 1.º ano:82%; 2.º ano:70%; 3.º ano:56%; 4.º ano: 69% (1C) 

1.4.- Alcançar as metas da avaliação externa (ver PPM) 
1.4./1.5.- Melhorar a taxa de sucesso no 5º, 6º, 7º e 8º anos face ao ano 
letivo anterior; (ver PPM) 
-1.4./1.5.- Melhorar o nível médio no 5º,6º,7º e 8º anos face ao ano letivo 
anterior ; 
1.6. - 100% dos alunos lerem/explorarem 3 livros durante o ano letivo. 
2- Aumentar o número de requisições de documentos de apoio às atividades 
letivas em 05%; 
- Aumentar o número de alunos utilizadores do serviço de empréstimo em 
05 %; 
- Aumentar o número de requisições domiciliárias em 05%; 
- Executar 100% das atividades previstas; 
- Integrar todas as escolas do agrupamento na comemoração da Semana da 
Leitura. 
3- Garantir e, se possível, aumentar o número de alunos inscritos (40); 
- Aumentar para 10 o número de colaborações em projetos para os quais o 
clube seja solicitado. 
- Aumentar o número de atividades que impliquem a deslocação no 
território português e/ou europeu, implicando toda a comunidade 
educativa. 
4-Inscrição de 21 alunos; 
- Grau de satisfação dos alunos integrantes do clube superior a 70%; 
- 100% de exemplares vendidos. 

 

1.1./1.2.1.3. - Resultados dos alunos na avaliação na disciplina de português 

1.1./1.2./1.3.- Percentagem de alunos com “Bom” e “Muito Bom” a português 

1.4.- Resultados dos alunos nas provas de avaliação externa. 
1.4./1.5 -  Resultados dos alunos do 5.º,6º,7º e 8º anos na avaliação interna à 
disciplina de português; (ver PPM)  
1.4. /1.5. - Nível médio interno à disciplina de português no 5.º, 6º, 7º e 8º 
anos; (ver PPM) 
1.4. -Taxa de sucesso académico interno à disciplina de português no 9º ano; 
1.4. - Qualidade e o nível de sucesso dos alunos no 9.º ano a português; 
- Número de actividades realizadas por escola; 
- Percentagem de alunos que leram/explorarem 3 livros durante o ano lectivo 
1.6. – Número de alunos que participaram na atividade. 
 
2- Estatísticas de utilização da BE 
   - Número de atividades de ensino integrado realizadas 
   - Relatório de atividades do PAA. 
3- Número de alunos inscritos no clube. 
- Número de saídas da escola realizadas por alunos afetos ao clube. 
- Número de exposições e iniciativas levadas a efeito pelos alunos do clube para 
a comunidade escolar 
4- Número de alunos inscritos; 
- Inquérito de satisfação da comunidade, após a venda de cada edição; 
- Número de exemplares vendidos. 
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Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

Conjunto de projetos pedagógicos que têm como objetivos 

comuns o desenvolvimento da leitura e literacia e a melhoria 

dos resultados escolares. 

  

1.1.TurmaMais Português 1.º ano 

 Organização de grupos no 1.º ano de escolaridade, 

possibilitando menos alunos por grupo/turma. Cada grupo será 

organizado por níveis de dificuldades sendo que tais grupos 

deverão ser dinâmicos, dada a diversidade de ritmos de 

aprendizagem que os alunos podem apresentar. Para tal, as 

aulas desta disciplina deverão decorrer em simultâneo nestes 

grupos/turmas. A constituição destes grupos permitirá o 

exercício de um variado conjunto de estratégias pedagógicas 

diferenciadas, articuladas numa perspetiva de gestão flexível do 

currículo. Esta dinâmica poderá e deverá incentivar a 

articulação e a supervisão pedagógicas. 
 

1.2. Letra a letra 

As estratégias a implementar visam a prevenção das 
dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita e o treino e 
consolidação de domínios essenciais: leitura, compreensão da 
leitura e expressão oral e escrita. Deste modo, serão 
desenvolvidas atividades de leitura de listas de palavras criadas 
a partir de uma história, exercícios de completamento, criação 
de frases a partir das palavras selecionadas, ampulheta da 
leitura (cronometragem da leitura - fluência leitora), reforço da 
compreensão oral e da leitura. As atividades serão adequadas 
ao ritmo de aprendizagem do grupo que frequenta a Turma 
Mais, em cada período de tempo. Os alunos beneficiam de um 
apoio individualizado dado que se encontram integrados num 
grupo de trabalho que apresenta alguma homogeneidade. 
Serão feitas reuniões quinzenais com os professores e a 
psicóloga para reflexão, avaliação e reformulação dos Planos de 
Intervenção de acordo com o desenrolar do mesmo e dos 
resultados alcançados. 
Ao longo da implementação do projeto serão adotadas práticas 
de supervisão pedagógica colaborativa com recurso a 
instrumentos de registos próprios e criados para o efeito. 

 
1.3. Mensageiros da leitura 

Leitura e exploração de obras, em contexto sala de aula, pela 
professora titular ou outros modelos leitores convidados para o 
efeito. 
Treino da leitura individual e a pares seguida de leitura feita 
pelos alunos, para um público-alvo escolhido pelo grupo 
(crianças do pré-escolar, turmas de outros anos de 
escolaridade, encarregados de educação, idosos, …). 
Realização de uma ficha de leitura, ilustração e, ou 
dramatização da história. 
Ao longo da implementação do projeto serão adotadas práticas 
de supervisão pedagógica colaborativa com recurso a 
instrumentos de registos próprios e criados para o efeito. 
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Alunos do pré-escolar, 1.º  e 2.º 

anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 1.º CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 2.º e 3.º ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos do 2.º ciclo 

 

 

 

 

 

Projeto “Letra a letra” 

 

Testes de diagnóstico 

 

Manual do professor 

 

Plano de intervenção 

 

Instrumentos de registo 

supervisivo 

 

Professores da TurmaMais 

 

Professores do Apoio 

Educativo 

 

Psicóloga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Turma Mais no 2º/3º ciclos: Organização de grupos/turma 
em todos os anos de escolaridade, possibilitando menos alunos 
por turma. Cada grupo será organizado por níveis de 
dificuldades sendo que tais grupos deverão ser dinâmicos, dada 
a diversidade de ritmos de aprendizagem que os alunos podem 
apresentar. Para tal, as aulas desta disciplina turmas deverão 
decorrer em simultâneo nestes grupos/turmas. 
 
1.5. Apoio ao estudo 2º ciclo 
Relativamente a este apoio o grupo sugere que se crie um 
conjunto de alunos previamente selecionados de acordo com as 
suas dificuldades. Nestes tempos letivos serão trabalhados os 
conteúdos em que os alunos revelam mais dificuldades 
obedecendo a um sistema de rotatividade de modo a que todos 
os que necessitam possam usufruir deste apoio. 

 
Professores dos grupos  
210 e 300 
 
 
 
 
 
 
Professores dos grupos  
210 e 300 
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O principal objetivo será consolidar as bases que serão 
fundamentais para o bom desempenho escolar. 
 
1.6. “Este Livro que eu escolhi…” (2.º e 3.º ciclos) 
Professores de português solicitam aos alunos que leiam e 
preparem uma pequena apresentação de um livro à turma. 
Esta estratégia pretende fomentar o desenvolvimento de 
iniciativas de promoção do livro e da leitura, sobretudo 
incentivando o contacto dos jovens com os livros e a leitura 
informal. O projeto desenvolve-se através da promoção e 
articulação de diferentes iniciativas curriculares e 
extracurriculares da comunidade escolar que tenham como 
linha condutora a promoção do livro e da leitura, iniciativas em 
que toda a escola se deve envolver 
 

 

 

 

 

 

Alunos do 2.º e 3.º ciclos 

 

 
 
 
 
Professores de português 
dia 2.º 3 3.º ciclos 
 
 

 
 
 

2. BIBLIOTECA PARA O CONHECIMENTO 
A Biblioteca Escolar disponibiliza serviços de aprendizagem, 
livros e recursos que permitem a todos os membros da 
comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e 
utilizadores efetivos da informação em todos os suportes e 
meios de comunicação. Para a prossecução desta missão, a 
biblioteca assume-se como uma estrutura educativa ao serviço 
do desenvolvimento da literacia da leitura, da literacia dos 
media, literacia da informação e literacia digital, numa lógica de 
trabalho colaborativo com os departamentos curriculares e 
restantes estruturas pedagógicas, bem como com os diferentes 
parceiros da comunidade educativa 

 
Comunidade educativa do 

agrupamento 

 

- Professora-bibliotecária 

- Equipa de  

- 1 assistente operacional 

a tempo inteiro 

PARCERIAS: 

Departamentos 

pedagógicos, Clubes e 

Projetos do Agrupamento 

Biblioteca Municipal do 

Marco de Canaveses 

 
 

3.CLUBE EUROPEU 
Com base nos constrangimentos verificados que foram surgindo 
e na opinião dos elementos do clube (professores e alunos), é 
de todo pertinente no próximo ano letivo dar continuidade a 
iniciativas que envolvam uma maior interacção entre a 
comunidade escolar e o meio envolvente. Consideramos 
pertinente ter um espaço próprio (uma sala) onde poderiam 
funcionar exposições permanentes e atividades de divulgação 
de eventos. Consideramos também importante diminuir o 
número de alunos inscritos no clube, constituindo um grupo de 
trabalho mais coeso e distribuído equitativamente por ano de 
escolaridade, e uma total abertura das atividades ao maior 
número possível de participantes sem ter aquele vínculo de 
elemento do clube, à semelhança do que já foi feito durante 
este e o passado ano letivo. Seria de todo pertinente que os 
clubes não funcionem todos em simultâneo, uma vez que esta 
situação impede a plena participação nos mesmos, por isso 
sugerimos um horário mais flexível para este clube. Por fim, 
parece-nos também importante consciencializar os 
Encarregados de Educação, e toda a comunidade escolar, para a 
pertinência destas iniciativas na formação integral dos nossos 
jovens oferecendo atividades extracurriculares que possam ir 
de encontro as aspirações de todos. 
 

 

Alunos do Agrupamento 

 

Recursos humanos: 
Professores de áreas 
disciplinares diferentes e 
dos 2.º e 3.º ciclos 
 
Recursos materiais: 
- espaço físico para a 
preparação  e 
desenvolvimento das 
atividades; 
- material informático; 
- material de papelaria. 

 
 

4. CLUBE DE JORNALISMO 
O Clube de Jornalismo produzirá duas edições do SandeLetras 
(uma no Carnaval e outro no final do ano letivo). Além disso, 
promoverá concursos literários e artísticos em articulação com 
outros departamentos. 

 

 
- Comunidade educativa 

 

- Computador;  

- Gravador de voz;  

- Máquina fotográfica  

- Trabalho de tipografia;  

- Scanner; 

- Caneta-disco. 
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A2- EDUCAR PARA A DIFERENÇA 

1- PIEF 
 

 

 
 

2- IGUALDADE NA DIVERSIDADE 

Problemas Objetivos 

1- Necessidade de dar resposta às carências das instituições da zona 
pedagógica. 
2 - Dificuldades de aprendizagem específicas; 
- Falta de intervenção precoce ao nível das dificuldades de aprendizagem; 
- Falta de apoio individualizado no 1º ciclo para os alunos com graves 
dificuldades de aprendizagem, avaliados e não abrangidos pelo DL 3/2008; 
- Reduzido número de horas de apoio aos alunos do 1º ciclo abrangidos pelo 
DL 3/2008; 
- Reduzido contacto com contextos funcionais por parte de alunos com 
Currículo Específico Individual (CEI); 
- Alunos do JI e 1.º CEB (11 alunos) com graves limitações para acederem ao 
percurso educativo; 
 
 

1- Identificar a escola como um veículo de promoção social e profissional, 
diversificando a oferta educativa ao encontro das necessidades e interesses dos 
alunos e da comunidade. 
2- Estimular as competências necessárias ao sucesso educativo, monitorizando 
os progressos efectuados; 
- Intervir precocemente nas dificuldades de aprendizagem específicas; 
- Reforçar as aprendizagens não adquiridas, atendendo às especificidades de 
cada aluno; 
- Criar dinâmicas positivas de alargamento do currículo funcional para os alunos 
com CEI, através de atividades com entidades exteriores à escola;  
- Estimular e desenvolver competências específicas com os alunos e contribuir 
para o alargamento experiências que facilitem o desempenho. 

 

Metas Indicadores de Medida 

1- Reduzir o insucesso nas turmas PIEF de 14,3% para 10% 
2-  Disponibilizar apoio individualizado a 50% dos alunos do 1º CEB com 
NEE do DL 3/2008 (nunca beneficiaram desta modalidade de apoio); 
- Manter apoio individualizado a 60% dos alunos dos 2º e 3º CEB com NEE 
do DL 3/2008;   
- Disponibilizar apoio individualizado a 45% dos alunos do 1º CEB com NEE 
não abrangidos pelo DL 3/2008 (que nunca beneficiaram desta modalidade 
de apoio); 
- Manter apoio individualizado a 32% dos alunos dos 2º e 3º CEB com NEE 
não abrangidos pelo DL 3/2008; 
- Manter 9 atividades de cariz funcional em contexto real; 
- Implementar o Projeto “CEI”; 

 

1- Grau de integração dos jovens no ambiente escolar e taxas de sucesso 
escolar 
2- Número de alunos apoiados; 
- Número de atividades de cariz funcional realizadas com alunos com CEI; 
- Número de presenças; 
 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

1. PIEF 
Constituição de uma turma do 2º ciclo e duas do 3º ciclo  em 
parceria com a EPAMAC 

-Jovens em situação de abandono 
escolar 

 

Parceria com EPAMAC e JF 

Ariz 

 

2.IGUALDADE NA DIVERSIDADE 
 
Monotorização dos apoios – Os docentes do SEAE irão aferir a 
integração dos alunos nos diferentes apoios solicitados e 
monitorizá-los em articulação com o coordenador do núcleo de 
apoios às aprendizagens 
Atividades de cariz funcional – organizar uma saída mensal com 
os alunos CEI a contextos da comunidade 
Escola de Pais – Organizar um plano de sessões de 
sensibilização para os E.E. dos alunos abrangidos pelo DL n.º 
3/2008 

 
- Alunos 
- Professores 
- Encarregados de educação 

 
Recursos Humanos: 
Professores de Apoio 
Educativo 
Professores de Educação 
Especial, Ed. Física e 
Musical 
Equipa Técnica do GAAF 
(Assistente Social e 
Psicólogos) 
Assistentes 
operacionais/tarefeiras 
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A3- EDUCAR PARA A CIÊNCIA 

1- MATEMATICANDO 
 

 

 
 

2- SEMEAR CIÊNCIA 
 
 

Problemas Objetivos 

1.1. /1.2. -Dificuldades na resolução de exercícios e de problemas de forma 
autónoma. (1C) 
-Dificuldades de interpretação e aplicação do conhecimento científico. (1C) 
 
1.3.-Existência de um conjunto de alunos que têm sistematicamente 
evidenciado lacunas de base e que se tornam um obstáculo à aprendizagem 
da disciplina. 
-Alunos não motivados para a disciplina. 
-Não existência de hábitos de trabalho por parte dos alunos. 
-Número de horas reduzido para o cumprimento dos novos programas de 
Matemática caso sejam atribuídos quatro tempos de 50 minutos. A 
extensão do programa e a maior dificuldade e exigência do mesmo torna-se 
um grande obstáculo a uma boa consolidação dos conteúdos e ao 
cumprimento dos programas. 
-Implementação do Consultório da Matemática face à reorganização 
curricular. 
-Inexistência de tempo para reuniões de trabalho colaborativo 
1.4.-Existência de um conjunto de alunos que têm sistematicamente 
evidenciado lacunas de base e que se tornam um obstáculo à aprendizagem 
da disciplina. 
-Alunos não motivados para a disciplina. 
2- Fraco contacto dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo com as ciências 
experimentais. 

1.1. /1.2. - Promover a compreensão de exercícios e problemas. (1C)  
- Melhorar a qualidade de sucesso na disciplina de matemática.(1C) 
- Manter a taxa de sucesso na disciplina de matemática e a Estudo do Meio. 
(1C) 
- Contribuir para a valorização das ciências no 1.º ciclo do EB e promover a 
literacia científica (1C); 
1.3. - Melhorar o nível médio interno à disciplina de matemática no 9.º ano 
 1.3./1.4 - Melhorar os resultados dos alunos do 5.º,6º,7º e 8º anos  na 
avaliação interna à disciplina de matemática; 
- Melhorar os resultados dos alunos do 9.º ano na avaliação interna à disciplina 
de matemática; 
2-Promover o gosto pela ciência e pela preservação do meio ambiente (1C); 
-Contribuir para a valorização das ciências na educação pré-escolar e ensino 
básico e promover a literacia científica. 
-Promover a ciência como eixo integrador que mobiliza e enriquece outras 
áreas e domínios curriculares. 
-Contribuir para o aprofundamento da partilha de conhecimento científico e 
técnico entre os docentes. 
- Promover o ensino experimental das ciências, através de experimentação 
direta; 
- Promover o pensamento científico para o estudo das ciências; 
- Promover a comunicação, a autonomia e a partilha de conhecimentos 
científicos nos alunos dos 8.º e 9.º anos; 

Metas Indicadores de Medida 

1.1./1.2- Melhorar a qualidade de sucesso a matemática (1%,) face ao 
histórico: Matemática: 1.º ano – 83%; 2.º ano – 75%; 3.º ano – 55%; 4.º ano 
– 70% (1C) 
- Obter as seguintes taxas de sucesso a matemática:  
1.º ano: 95%; 2.º ano: 94%; 3.º ano: 94%; 4.º ano: 97%(1C) 
- Manter a taxa de sucesso e de qualidade de sucesso a estudo do meio, face 
ao histórico. (1C) 
1.3. /1.4 -  Alcançar as metas da avaliação externa (ver plano de melhoria) 
- Melhorar no 5.º,6º,7º e 8º ano x% face ao ano lectivo anterior; (ver plano 
de melhoria) 
- Melhorar 1% face ao ano letivo anterior; (9º ano) 
- Melhorar 0,06 face ao ano letivo anterior; (9º ano) 
1.4. -Obter uma satisfação por parte dos alunos superior a 70%. 
-Melhorar em 20% os resultados dos alunos que usufruem de apoio ao 
estudo. 
2 Obter uma satisfação superior a 70% por parte dos alunos inquiridos (1 C); 
- Obter os seguintes resultados na disciplina do Estudo do Meio: 1º 
ano:90%; 2º ano: 90%; 3º ano:85%; 4º ano: 85% (1C); 
- Melhorar a qualidade de sucesso; 
- Visitar pelo menos uma vez todas as turmas do JI e das EB1; 
- Envolver alunos de todas as turmas do 8.º e 9.º anos; 

1.1. /1.2.-Resultados dos alunos na avaliação interna à disciplina de matemática 
e a estudo do meio. (1C) 
-Alunos com “Bom” e “Muito Bom” a matemática e estudo do meio. (1C) 
  
1.3./1.4. - Resultados dos alunos do 5.º,6º,7º e 8º anos  na avaliação interna à 
disciplina de matemática; (ver plano de melhoria) 
- Nível médio interno no 5.º,6º,7º e 8º anos à disciplina de matemática; (ver 
plano de melhoria); 
- Resultados dos alunos do 9.º ano na avaliação interna à disciplina de 
matemática; 
- Nível médio interno à disciplina de matemática - 9.º ano; 
1.4. - Inquéritos de opinião. 
        -Avaliação final do 3º período. 
2- Fichas de trabalho; Fichas de avaliação; Inquéritos de satisfação a 20% da 
população escolar de cada estabelecimento de ensino (1 C) 
-Resultados dos alunos na avaliação interna à disciplina do Estudo do Meio(1C); 
- Registo das atividades realizadas nos estabelecimentos de ensino; 
- Inquéritos de opinião para os alunos visitados e dinamizadores; 
- Relatório final; 
 

 
 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

1.MATEMATICANDO 
 
1.1. Educar para a Ciência: Criação de atividades dentro das 
temáticas abordadas no PAA, por ano de escolaridade, e de 
acordo com os conteúdos programáticos de matemática e 
estudo do meio planificados para cada período: 
1.º Período- “ Sabores da terra” 
Trabalhar as medidas de massa e capacidade na confecção de 
receitas de culinária e doçaria.  
Práticas de alimentação saudável – “lanches amigos” 
2.º Período- “Quem é quem?” 

 
 
Alunos do 1º CEB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sala 
Computadores 
Jogos de Tabuleiro 
Outros jogos 
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Abordagem às profissões e ao papel de género.  

Recolha e tratamento de dados recolhidos.  

3.º Período- “Cantando, brincando, aprendendo” 
Formas de lazer e ocupação dos tempos livres. 
Itinerários e percursos. 

 

 

1.2. Coadjuvação a matemática no 4.º ano: 

A coadjuvação curricular de reforço e suporte ao 1.º ciclo 
permitirá o exercício de um variado conjunto de estratégias 
pedagógicas diferenciadas, articuladas numa gestão flexível do 
currículo. A coadjuvação poderá ser feita por um professor do 
2.º ciclo no sentido de ser reforçado a articulação entre ambos 
os ciclos. Tem como principais objetivos a consolidação de 
conteúdos, mais e melhor articulação. Neste sentido, o 
professor coadjuvante irá apoiar dos alunos do 4.º ano 

juntamente com o professor titular.  
 
1.3. Turma Mais no 2º/3º ciclos: Organização de grupos/turma 
em todos os anos de escolaridade, possibilitando menos alunos 
por turma. Cada grupo será organizado por níveis de 
dificuldades sendo que tais grupos deverão ser dinâmicos, dada 
a diversidade de ritmos de aprendizagem que os alunos podem 
apresentar. Para tal, as aulas desta disciplina turmas deverão 
decorrer em simultâneo nestes grupos/turmas. 
 
1.4. Apoio ao estudo 2º ciclo 
Apoio a um conjunto de alunos previamente selecionados de 
acordo com as suas dificuldades. Nestes tempos letivos serão 
trabalhados os conteúdos em que os alunos revelam mais 
dificuldades obedecendo a um sistema de rotatividade de modo 
a que todos os que necessitam possam usufruir deste apoio. 
O principal objetivo será consolidar as bases que serão 
fundamentais para o bom desempenho escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos do 4º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.º , 6.º, 7.º e 8.º anos 
 

 

 

 

5º e 6º anos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor do 1º CEB 
Professor coadjuvante do 
grupo 230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professores dos grupos 
230 e 500 
 
 
 
 
 
 
 
Professores dos grupos 
230  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SEMEAR CIÊNCIA 
 
Realização de atividades experimentais 
Disponibilização de conteúdos e materiais ao agrupamento 

 

 
Alunos do Pré-escolar, alunos  do 
1º CEB, Educadores de Infância e 
Professores do 1º CEB 

 
Material de laboratório, 
Material de desgaste 
Transporte 
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A4- EDUCAR PARA A ARTE 

1- SAND&SOM 
2- CLUBE DE ARTES 

 

 

 
3- DESPORTO ESCOLAR 

4- CLUBE DE TEATRO 

5- FESTIVIDADES 

Problemas Objetivos 

1-Dado o elevado número de alunos inscritos e a vontade manifestada pela 
totalidade dos alunos em continuar em anos vindouros, seria sensata a 
aquisição de mais instrumentos para os alunos praticarem. Esta sugestão 
tem por base a baixa relação entre o número de inscrições e os 
instrumentos disponíveis. 
2- Pouco envolvência dos alunos nas áreas da expressão plástica. 
 
3- Falta de oferta desportiva no meio envolvente. 
5- Dificuldades de comunicação através das diversas formas de expressão. 

(1C) 

 
 

1- Promover o gosto pela atividade musical; 
- Promover a interdisciplinaridade do clube com outras áreas disciplinares. 
2- Manter o número de alunos inscritos. 
- Proporcionar aos alunos dos diferentes níveis de ensino uma Atividade 
Extracurricular de forma construtiva, que permita o seu desenvolvimento 
integral. 
- Promover a igualdade de oportunidade, através de práticas diferenciadas para 
alunos com NEE. 
3- Manter o mesmo número de alunos inscritos no Desporto escolar (119) 
- Manter o número de presenças de alunos em cada modalidade (90%) 
- manter o número de presenças de alunos do1.º ciclo (20) a participar em 
atividades de articulação. 
4 - Aumentar o número de alunos no clube. 
- Realizar 3 apresentações anuais. 
5- Promover a comunicação através das artes.(1C) 

-Partilhar costumes e tradições.(1C) 
-Promover o convívio entre a comunidade educativa.(1C) 
-Melhorar os resultados escolares.(1C) 

 

Metas Indicadores de Medida 

1-Aumentar o número de inscrições (mais de 32); 
- Conseguir mais de 5 intervalos musicais em interdisciplinaridade com 
outras áreas disciplinares. 

2- Manter os 21 alunos inscritos a frequentar assiduamente. 
3- Manter o número de alunos inscritos (170) 
– Manter a percentagem de presenças alunos nos treinos. (90%) 
– 20 alunos do 1.º ciclo nas atividades do Plano de Atividades Interna do CDE 
4 – Atingir a inscrição de 30 alunos 
- Realizar 3 apresentações anuais 
5- Melhorar a qualidade de sucesso em 1%, face ao histórico.(1C) 
-Manter as taxas de sucesso : 100% (1C) 
 

1 - Número de inscrições dos alunos; 
- Número de intervalos musicais em articulação com outras áreas disciplinares. 
2 -Número de alunos inscritos no clube. 
-Percentagem da assiduidade, participação e empenho. 
3- – Número de alunos inscritos no CDE 
– Número de presenças de alunos em cada modalidade 
– Número de alunos do 1º ciclo a participar em atividades de articulação. 
4 – Número de alunos inscritos; 
- Número de peças apresentadas 
5- Resultados dos alunos na avaliação interna à disciplina de expressões. (1C) 
-Percentagem de alunos com “Bom” e Muito Bom” na disciplina de 
expressões.(1C) 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

1.SAND&SOM 
- Criação de grupos onde os alunos possam expressar-se 
artisticamente a nível vocal e instrumental; 
- Valorização de instrumentos tradicionais da região, 
nomeadamente o cavaquinho, a guitarra, a caixa de rufo e o 
bombo; 
- Representação do agrupamento em diversas atividades e 
quando solicitados; 
- Dinamização de toda a atividade musical do agrupamento; 
- Participação nas habituais festividades / celebrações e 
colaboração com os restantes grupos de recrutamento nas 
diversas atividades que envolvam música ou material sonoro. 

 

-Alunos do 2º e 3º ciclo do 

agrupamento. 

 

- Guitarra; 

- Cavaquinhos; 

- Bombos; 

- Caixas de rufo; 

- Microfones; 

- Sistema áudio. 

 

 
 

2.CLUBE DE ARTES 
Atelier de Expressão Plástica. Este atelier visa a formação dos 
alunos, pretendendo uma abordagem no domínio das artes, 
ofícios, técnicas e tecnologias, a fim de desenvolver 
competências que contribuem para o desenvolvimento dos 
princípios e valores do currículo e das competências gerais, 
consideradas essenciais e estruturantes.  
Assim, neste projeto, serão tidas em consideração as 
competências gerais de ciclo, tendo em conta a estreita relação 
destas, com as competências artísticas. É de salientar que terá 
de ser constituído diferentes grupos de trabalho de acordo com 

 
Alunos dos diferentes níveis de 
ensino. 

Sala de aula específica, 
material relacionado com 
expressão plástica e 
recursos humanos. 
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o nível de ensino ( 2º e 3º ciclo) e um grupo de trabalho 
específico para alunos com NEE. 

3.DESPORTO ESCOLAR 
Julgamos que todos os grupos de equipa se deverão manter e, 
se possível, acrescentar um novo grupo de basquetebol 
feminino (iniciadas), para dar seguimento e, ao mesmo tempo, 
consolidar na base o trabalho que se tem vindo a desenvolver.  
Sugiro também que o(a) docente que venha a ficar como 
responsável pelo grupo-equipa de canoagem não seja 
responsável por mais nenhum.  
Penso que deverá ser criado na escola e numa primeira fase um 
“Clube de Desporto Adaptado”. Este clube, sob liderança de um 
docente de Educação Física em articulação com o Gabinete da 
Educação Especial, deverá criar condições, promover e realizar 
ações de desporto adaptado. Caso os resultados sejam 
positivos, o mesmo grupo deverá dar origem a um novo grupo 
do Desporto Escolar. Acrescento que esta valência deverá ser 
aberta a alunos dos outros ciclos de ensino. 
A escola deverá também aderir ao projeto “Plataforma FIT”, um 
projeto articulado de saúde e bem-estar para os nossos alunos, 
sugerindo-se a designação de um (a) responsável e a atribuição 
de horas para essas funções. 
Do ponto de vista contabilístico e no que à requisição de 
transportes diz respeito, sugiro o lançamento de apenas um 
procedimento concursal, negociando-se na base do valor do 
quilómetro. 

 
Alunos do 2º e 3ºciclos 

 
Ginásio, Pavilhão, Piscinas 
de Alpendorada, Centro 
Náutico de Alpendorada, 
(carrinha de 9 lugares) 
cedida pela J.F. de Ariz 

 

4. CLUBE DE TEATRO 
Sendo este o primeiro ano a funcionar, depois de dois anos de 
interrupção, muito há a fazer, para que o clube possa funcionar 
em pleno como Clube de Teatro.  
Sem esquecer que estes alunos não são profissionais de teatro 
é importante que eles entendam que necessitam de aprender 
muitas técnicas e realizar muitos exercícios, antes de chegar às 
representações para o público. Para que tal aconteça é 
necessário que, aquando da inscrição do aluno no clube, ele 
seja alertado e informado de que, apesar de o clube ser 
opcional, terá algumas responsabilidades a cumprir como ser 
assíduo e dar o seu melhor nas atividades propostas. 
Os valores artísticos e culturais aprendem-se e crescem mais 
quando estamos em contacto com eles o que nos leva a propor, 
que no próximo ano letivo, os alunos do clube devam ir ver uma 
ou mais peças de teatro e/ou filmes. 

 
Alunos do 2.º/3.º ciclos 

 
Professores do 2.º/3.º 
ciclos 

 

5. FESTIVIDADES 
Com esta atividade pretende-se incutir nos alunos o gosto pelos 

costumes e tradições locais e nacionais e, simultaneamente, 

desenvolver aptidões artísticas através da música, do teatro e 

da dança. Também se pretende promover o convívio com a 

comunidade educativa. 

Esta temática será desenvolvida, ao longo do ano, em 

articulação com os conteúdos programáticos das diferentes 

disciplinas e as atividades do PAA, nomeadamente:  

- magusto; 

- Natal; 

- festa de encerramento do ano letivo/finalistas,; 

- entre outras.  

 

Alunos do 1.º CEB 

 

Professor do 1º CEB 
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A5- EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE 

1. ECO ESCOLAS 
2. PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAUDE 

 

 

3- CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL 
4- CLUBE OS RECICLAS 
5- QUERO CRESCER 

 

Problemas Objetivos 

1- Apesar dos alunos possuírem um conhecimento razoável das questões 
ambientais ainda são notórias atitudes que não respeitam os princípios 
ambientais e da sustentabilidade, nos  meios escolar, familiar e comunitário. 
- Reduzido envolvimento dos alunos na tomada de decisões na escola e na 
comunidade onde estão inseridos.  
- O desempenho ambiental da Escola corresponde a um valor inferior à 
pontuação máxima de referência (315pontos/448 pontos) determinada pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). 
2- O contexto social, cultural e económico condiciona a adoção de 
comportamentos promotores de saúde. 
- Os adolescentes apresentam frágeis conhecimentos, atitudes e valores no 
âmbito da Saúde. 
3-Desenvolver competências necessárias ao exercício da cidadania e 
atitudes conducentes à formação de cidadãos autónomos, participativos e 
civicamente responsáveis; 
- Estimular a participação dos alunos na vida da turma, da escola e da 
comunidade em que estão inseridos; 
- Promover uma cultura de prevenção e segurança dos espaços escolares, 
bem como de acidentes e de catástrofes naturais. 
4 - Pouca consciência dos valores ambientais.  
5-Alunos oriundos de um meio socioeconómico baixo. 
- Dificuldades ao nível da linguagem compreensiva e de articulação de 
fonemas 

1-Manter o valor do desempenho ambiental da escola. 
-Manter o galardão bandeira. 
2- Sensibilizar os diversos elementos da comunidade educativa para a 
necessidade da Educação para a Saúde, fomentando a sua participação ativa e 
envolvimento neste projecto; 
3- Desenvolver uma cultura de segurança na comunidade educativa; 
- Responsabilizar os alunos pelo espaço da escola e seu equipamento; 
- Desenvolver a criatividade e a autonomia dos alunos através da realização de 
diversas atividades na escola. 
4- Aumentar o número de alunos inscritos no clube Os Reciclas. 
- Melhorar o envolvimento das turmas PIEF na reciclagem de resíduos 
5- Desenvolver a expressão e comunicação através da utilização de linguagens 
múltiplas. 
- Promover o sucesso educativo de todos os alunos, melhorando o processo de 
desenvolvimento e de aprendizagem. 
- Desenvolver nos alunos a componente experimental das Ciências;  
- Orientar os alunos para experiencias que conduzam ao desenvolvimento do 
pensamento lógico-matemático. 

Metas Indicadores de Medida 

1- Manter o valor do desempenho ambiental da escola. 
 - Atribuição e manutenção da Bandeira Verde, galardão Eco-Escolas 
atribuído pela ABAE 
2- - Realizar duas atividades que envolvam ativamente alunos com 

Necessidades de Saúde e Educativas Especiais. 

- Continuar a incluir os alunos das turmas PIEF nas atividades desenvolvidas 
pelo PES. 
3-Manter a realização de pelo menos um exercício em cada escola do 
Agrupamento; 
- Envolver todos os JI e EB1 do Agrupamento; 
- Envolver alunos dos 2.º e 3.º ciclos num atelier de trabalhos de Proteção 
Civil. 
4- Aumentar o número de alunos inscritos 
- Envolver todas as turmas PIEF 
5- Execução de 100% das atividades previstas  

1- Resultado da auditoria ambiental. 
- Atribuição da bandeira Verde 
2- Nível de participação/envolvimento da comunidade escolar 
- Número de atividades realizadas. 
3-Número de exercício de simulacros realizados; 
- Número de JI e EB1 envolvidas no Clube de Proteção Civil; 
- Número de alunos envolvidos no Clube de Proteção Civil. 
4- Número de alunos inscritos no clube Os Reciclas. 
- Número de turmas PIEF 
5- Número de atividades realizadas 
 
 
 
 

    

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

1.ECOESCOLAS 
Programa de educação ambiental que promove e articula um 
conjunto de ações que deverão envolver os diferentes 
elementos da comunidade escolar, com especial enfoque nos 
alunos, e contribuir para a melhoria do ambiente da escola e da 
comunidade. 
Nas Eco-Escolas, os assuntos ambientais que são estudados em 
sala de aula devem influenciar a ação de todos os elementos da 
escola. Neste sentido, todos os conselhos de turma devem 
articular de forma a promover a educação ambiental, tendo 
presente que somos uma Eco-Escolas. Este trabalho pode ser 
feito na integração curricular e/ou com atividades da turma. 

 
Comunidade educativa do 
Agrupamento 

  
Recursos humanos 

. Coordenador  

. Representantes dos 
departamentos, dos 
alunos dos 2.º e 3.ºciclos, 
dos Enc. Educação, dos A. 
Operacionais e da 
comunidade local 
 
Recursos materiais 

. Consumíveis 

. Autocarro 

. Material de laboratório 
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2.EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
O Projeto de Educação para a Saúde pretende dar continuidade 
à promoção de uma perspetiva de saúde positiva e abrangente, 
através de uma abordagem conducente ao aumento dos 
conhecimentos e ao desenvolvimento de competências. Visa 
contribuir para a melhoria da literacia em saúde através do 
desenvolvimento de atitudes e valores que suportam 
comportamentos saudáveis, da valorização de comportamentos 
positivos que conduzam a estilos de vida saudáveis e da criação 
de condições ambientais de uma escola promotora de saúde. 

 

 
Comunidade Escolar 

- Gabinete de informação 
e apoio ao aluno (GIA); 
- Enfermeira, assistente 
social e psicóloga; 
- Materiais fornecidos pelo 
PRESSE. 

 

3.CLUBE DE PROTEÇÃO CIVIL 
- Atelier para elaboração de painéis para exposição nos diversos 
estabelecimentos de ensino; 
- Conceção e execução de informação em diferentes suportes; 
- Boletim Informativo sobre atividades do Clube; 
- Reprodução de fichas de sinalética de segurança; 
- Organização de palestras e ações de sensibilização sobre a 
temática da segurança; 
- Gincana da segurança; 
- Jogos interativos; 
- Exercícios e simulacros; 
- Comemoração do dia Internacional da Proteção Civil (1 de 
março); 
- Inspeção dos espaços físicos da escola; 
- Elaboração do plano familiar de emergência; 
- Realizar formação sobre simulacros no Agrupamento; 

 

 
Comunidade Educativa  
 

Material para realização 
de cartazes, panfletos e 
desdobráveis; 
Material para realização 
de gincana da segurança; 
Professores; 
Alunos; 
Assistentes operacionais; 
Comunidade educativa. 
 

 

4. CLUBE OS RECICLAS 
O clube Os Reciclas permite agilizar algumas das atividades 
propostas no plano de ação do programa Eco- Escolas. Deste 
modo, os indicadores e metas do programa Eco-Escolas 
prevêem o trabalho desenvolvido no clube Os Reciclas 

 
Comunidade Educativa 

  

5.QUERO CRESCER 
- A Família na escola; 
- Educar para o ambiente; 
- SOBE 
- PNL/ Leitura em Vai e Vem; 
- A Magia da matemática; 
- Experimento, logo aprendo; 
- Artes em ação 

 
Crianças e Famílias 

- Material de desperdício; 
-Material de desgaste; 
- Material didático; 
-Material Informático; 
- Material audiovisual; 
- Folhetos; 
- Revistas; 
- Livros; 
- Jornais. 
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EIXO B - AÇÕES DE PREVENÇÃO DO ABANDONO, INSUCESSO OU INDISCIPLINA 

 
1. PLANO DE ACOMPANHAMENTO TUTORIAL 
2. ESCOLA EM AÇÃO 

 
3. FAZ-TE À ESCOLA 

 
 

1-PLANO DE ACOMPANHAMENTO TUTORIAL  

Problemas Objetivos 

- Falta de ambição e expectativa face à escola e ao futuro pessoal e 
profissional por parte dos alunos; 
- Interesses divergentes dos escolares, por parte dos alunos; 
-Manifestação de comportamentos desviantes por parte dos alunos; 
- Risco de abandono escolar; 
- Falta de envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar dos 
seus educandos; 
- Manifestação de insegurança face à aquisição e/ou consolidação de 
conhecimentos nas disciplinas que manifestam mais dificuldades; 
- Ausência de uma cultura de valorização da importância da higiene pessoal, 
como afirmação pessoal e social. 

 

- Reduzir o número de ocorrências disciplinares; 
- Promover o sucesso educativo dos alunos sinalizados; 
- Aumentar o grau de participação dos encarregados de educação na vida 
escolar dos educandos; 

Metas Indicadores de Medida 

- 5% de ocorrências disciplinares entre os alunos que beneficiam de plano 
de acompanhamento tutorial; 
- Manter 97% de sucesso escolar dos alunos que beneficiam de plano de 
acompanhamento tutorial; 
- Manter 100% de participação dos encarregados de educação no processo 
de acompanhamento tutorial; 

- Percentagem de ocorrências disciplinares; 
- Percentagem de alunos com sucesso escolar; 
- Grau de participação dos encarregados de educação no processo de 
acompanhamento tutorial; 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

- Acompanhamento individual ou em pares de alunos 
sinalizados e reforço da ligação escola / família / redes de 
suporte social (…); 
- Promoção do sucesso escolar dos alunos sinalizados; 
- Desenvolvimento das relações interpessoais dos alunos 
sinalizados, de modo a capacitá-los a ter respeito pela 
diferença, pelo conhecimento, pela descoberta e pelo gosto por 
aprender, através do seu envolvimento nas atividades 
curriculares e extracurriculares; 
- Integração dos alunos sinalizados na comunidade escolar, 
contribuindo para o combate ao abandono escolar. 
 
 
 

Alunos do Agrupamento com sinais 
de risco nos níveis social, afetivo e 
cognitivo. 
 

 Professores tutores; 
Diretores de Turma; 
Encarregados de 
Educação; 
Todos os docentes do 
Conselho de Turma 
Técnicos especializados 
(psicólogos, assistente 
social,,…) 
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2-ESCOLA EM AÇÃO   

Problemas Objetivos 

- Relações interpessoais. 

- Problemas comportamentais e cívicos. 
- Falta de envolvimento das turmas na delineação e execução do projeto; 
- Aumentar o sucesso escolar. 

 

- Aumentar os índices de envolvimento e participação dos alunos na 
planificação e execução do projeto; 
- Reduzir o número de participações disciplinares e comportamentos incorretos 
(dentro e fora da sala de aula) em ambiente escolar; 
- Reduzir os níveis de insucesso escolar 

 

Metas Indicadores de Medida 

- Aumentar os níveis de presença de delegados na assembleia em 5% 
relativamente ao ano anterior; 
- Reduzir em 10% o número de comportamentos incorretos registados nos 
livros de ponto; 
- Reduzir a percentagem de insucesso: 5.º ano - 0%; 6.º ano - 1%; 7.º ano - 
0%; 8.º ano - 0,5%; 9.º ano - 4% 
 

- Percentagem de presença de delegados na assembleia; 
- Número total de comportamentos incorretos registados nos livros de ponto; 

- Percentagem de retenções no 2º e 3º ciclo; 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

- Monitorizar vida escolar, premiando as turmas com melhor 

desempenho académico, comportamento cívico e participação 

nas diferentes atividades letivas e não letivas.  

 

Alunos dos 2.º e 3.º ciclos Todos os afetos às 

diferentes atividades.  

Prémios para as turmas 

com melhores resultados 

globais (a definir ao longo 

do ano) 

 
 

 

3-FAZ-TE À ESCOLA   

Problemas Objetivos 

- Relações interpessoais. 

- Problemas comportamentais e cívicos. 
- Falta de envolvimento das turmas na delineação e execução do projeto; 
- Aumentar o sucesso escolar. 

 

- Promover a sensibilização da comunidade escolar e autarquia para o asseio, 
conservação e embelezamento dos espaços escolares; 
- Envolver e corresponsabilizar cada um dos intervenientes nas ações de 
melhoria dos espaços; 
- Criar e conservar espaços educativos agradáveis e limpos; 

Metas Indicadores de Medida 

- Manter em 100% a sensibilização dos alunos, docentes, assistentes 
operacionais e autarquia; 
- Manter em 100% o envolvimento de todas as turmas e respetivos diretores 
de turma no projeto; 
- Obtenção de um grau de satisfação de 85% dos participantes no projeto; 
- Erradicação do lixo do chão; 
- Limpeza e asseio da cantina em 85% dos dias de funcionamento; 

- Grau de adesão e de envolvimento nas ações de sensibilização; 
- Número de alunos, diretores de turma e de assistentes operacionais 
envolvidos em cada ação; 
- Grau de satisfação de cada um dos participantes com o processo/resultados 
das intervenções; 
- Comportamentos observados (no âmbito da conservação e limpeza dos 
espaços); 
- Aspeto da cantina após o período de refeições; 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

Numa Escola cada vez mais massificada, é vital a sua 

transformação numa instituição democrática que integre todos 

na partilha de tarefas e de responsabilidades. No dinamismo da 

cidadania, cada um descobre a sua identidade e partilha-a com 

os outros ligados em causas comuns. Assim, a Escola passa a ser 

o espaço de todos onde o indivíduo se sente implicado e 

comprometido, criando regras e mecanismos de respeito pelo 

património, legado da comunidade. 

Alunos, docentes e restante 

comunidade escolar   
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EIXO C - RELAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIAS – COMUNIDADE E PARCERIAS EDUCATIVAS 

 
1. GAAF 

 

 
 

 

1-GAAF  

Problemas Objetivos 

- O elevado número de alunos acompanhados pelo G.A.A.F. (15% da 

população escolar); 

- Graves dificuldades socioeconómicas de algumas famílias com 

repercussões ao nível da alimentação de alunos do agrupamento; 

- Número significativo de alunos e famílias em acompanhamento no G.A.A.F. 

que vivenciam a problemática da violência doméstica e do alcoolismo. 

- Dificuldades dos alunos ao nível do conhecimento das áreas de atividade 

profissional; 

- Elevado número de alunos sinalizados para o SPO devido a dificuldades de 

aprendizagem. 

- Elevado número de alunos no 2.º ciclo de escolaridade com dificuldades ao 

nível da leitura e da escrita; 

- Existência de alunos que evidenciam problemas comportamentais; 

- Dificuldades ao nível da parentalidade e modelos educativos; 

- Falta de conhecimentos acerca do desenvolvimento da criança e do 

adolescente; 

- Contribuir para a resolução de problemas identificados nas sinalizações e para 
a implementação de estratégias que promovam o sucesso educativo dos 
alunos; 
- Aumentar competências de autoconhecimento e das diferentes áreas de 
atividade profissional e contribuir para a tomada de decisão vocacional dos 
alunos do 9º ano; 
- Promover o desenvolvimento das competências facilitadoras da aprendizagem 
da leitura e da escrita no último ano do Pré-escolar; 
- Despistar o mais precocemente possível as situações de dificuldades de 
aprendizagem da leitura e da escrita nas crianças que integrem o 1.º CEB; 
- Intervir de forma sistemática e focalizada junto das crianças em risco de 
apresentarem dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita; 
- Promover o desenvolvimento de competências de resolução de problemas 
sociais e pessoais das crianças e adolescentes; 
- Contribuir para o alargamento de conhecimentos específicos que promovem o 
aumento das competências pessoais no exercício da parentalidade e 
acompanhamento escolar; 

Metas Indicadores de Medida 

- Manter a avaliação/acompanhamento a 98% dos casos sinalizados para o 
G.A.A.F.; 
- Implementar um Programa de Orientação Escolar e Profissional a 100% dos 
alunos; 
- Envolver 43% dos encarregados de educação no programa de OEP; 
- Envolver 80% dos alunos identificados com algum tipo de dificuldades nas 
estratégias do letra a Letra. 
- Implementar sessões de sensibilização para encarregados de educação, 
com pelo menos 27% de adesão; 
 

- Número de alunos/famílias avaliados/acompanhados; 
- Número de alunos e encarregados de educação envolvidos; 
- Grau de adesão dos Pais e Encarregados de Educação 

- Resultados dos pré e pós-teste dos programas de promoção de competências 
de leitura e de escrita; 
- Número de sessões realizadas com encarregados de educação; 
- Grau de adesão dos E.E.  
- Nível de satisfação dos encarregados de educação; 
- Número de alunos envolvidos nos programas; 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

. No que respeita à intervenção desenvolvida junto dos alunos e 
famílias, a equipa sustenta a sua intervenção no modelo 
ecológico-sistémico procurando adotar as metodologias da 
abordagem multinível. Desta forma, o GAAF procurará adotar 
estratégias de intervenção de carácter universal e seletiva, 
centradas na prevenção de problemáticas e na promoção de 
competências.  
Assim, o GAAF propõe desenvolver e dinamizar: o programa de 
Orientação Escolar e Profissional, dirigido aos aluno do 9º ano 
de escolaridade, procurando apoiar o seu processo de tomada 
de decisão; o programa Letra a Letra que visa contribuir para a 
diminuição do número de situações de dificuldades de 
aprendizagem e que está dirigido aos alunos do pré-escolar e 
do 1º ciclo; e programas de promoção de competências, 
dirigidos a pais/encarregados de educação e alunos do vários 
ciclos de escolaridade, que serão definidos em função das 
necessidades encontradas pela equipa ou sinalizadas por outros 
intervenientes da comunidade educativa. 
A equipa mantém a intervenção de caráter indicado, último 
nível de intervenção nas abordagens multinível, nos 
acompanhamentos individuais que realiza. 

 

- Alunos 
- Pais e Encarregados de educação 
- Docentes 

Recursos Humanos:  
- Equipa técnica do GAAF.  
- Professores e 
Educadores;  
- Enfermeira do Centro de 
Saúde do Marco de 
Canaveses;  
- Outros técnicos das 
Instituições Locais.  
 
Recursos Materiais:  
- Gabinete da equipa;  
- Gabinete de 
Atendimento individual;  
- PC, videoprojetor e tela;  
- Bibliografia científica; 
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EIXO D- AÇÕES NO DOMÍNIO DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

E/OU DAS ESCOLAS 

 
1. FORMAÇÃO INTERNA 
2. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

 
3. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA COLABORATIVA 

 
 

 

1-FORMAÇÃO INTERNA  

Problemas Objetivos 

- Necessidade permanente de melhorar a qualidade do desempenho do 

pessoal docente e não docente. 

 

- Proporcionar formação contínua ao pessoal docente, tendo em vista a 
melhoria dos resultados escolares dos alunos. 
- Proporcionar formação contínua ao pessoal não docente, tendo em 
vista a melhoria da cidadania e o relacionamento interpessoal. 
- Melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
- Investir na qualidade e no uso das novas tecnologias. 
- Promover a aquisição de conhecimentos de matemática e o 
desenvolvimento da capacidade da sua integração e mobilização em 
contextos diversificados. 
- Diversificar estratégias pedagógicas. 
- Melhorar a articulação curricular horizontal e vertical. 
- Criar novas dinâmicas de sala de aula. 

Metas Indicadores de Medida 

Índice de participação superior a 80%. Percentagem de participação do pessoal docente e não docente. 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

Ações de formação interna/sessões de esclarecimento/oficinas 
temáticas/ciclo de seminário para pessoal docente: 
- TurmaMais 
- Pedagogia diferenciada 
- Escrita criativa 
- TIC-excel 
- Dificuldades de Aprendizagem 
- Avaliação das aprendizagens dos alunos 
- Supervisão Pedagógica 
- Dinâmicas de sala de aula  
 
Ações de formação interna/sessões de esclarecimento/oficinas 
temáticas/ciclo de debates para pessoal não docente: 
- As dimensões emocionais em contexto escolar 
- Primeiros socorros 
- Estratégia para o relacionamento com alunos problemáticos 
 

Pessoal docente e não 

docente 

- Formadores do Centro de 
Formação Marco e Cinfães 
- Formadores da UCP 
-Docentes do Agrupamento 
-Psicóloga do Agrupamento 
-Consultor 
 

 

Parcerias 

CFAE Marco Cinfães 
Universidade Portucalense 
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2- MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO  

Problemas Objetivos 

-Necessidade de avaliar oportunamente para reformular as práticas, 
processos, metodologias e recursos inerentes à aplicação do Projeto. 

 

- Monitorizar e avaliar a consecução das metas do Projeto Educativo; 

- Identificar as ações que carecem de reformulação e apresentar 

propostas de melhoria no âmbito da intervenção educativa; 

- Explicitar a evolução dos resultados da avaliação (interna) de todos os 

grupos e turmas (pré-escolar e ensino básico); 

 

Metas Indicadores de Medida 

- Executar 100% das metas estabelecidas; 

- Avaliar 100% das ações do PE propondo as necessárias reformulações - 

relatório semestral e final; 

- Apresentar a síntese dos resultados das turmas do ensino básico aos 

departamentos, conselho pedagógico, no final de cada período para reflexão 

e fundamentação de propostas de melhoria; 

- Grau de execução das metas estabelecidas nas várias ações; 

- Número de ações avaliadas e propostas de melhoria para as ações que 

evidenciem distanciamento às metas estabelecidas; 

- Resultados da avaliação de final de período de todas as turmas; 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

Equipa multidisciplinar que monitoriza e avalia a 

operacionalização do projeto educativo em função das metas do 

plano de melhoria tendo como referencial os domínios da 

avaliação externa. Esta monitorização permite formular e 

implementar ciclos de melhoria. 

 

 

Comunidade Educativa   

Parcerias 

Universidade 

Portucalense 
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3- SUPERVISÃO PEDAGÓGICA COLABORATIVA  

Problemas Objetivos 

 
- Coordenação pedagógica das dinâmicas intra e interdepartamentais; 
- Partilha/articulação pedagógica 

 

 

 - Garantir a equidade de procedimentos na avaliação dos alunos (i) 
planificar em conjunto ii) elaboração conjunta dos instrumentos de 
avaliação iii) contratualização de metas com os alunos iv) 
construção/elaboração das provas de avaliação (testes), respeitando a 
estrutura (por domínios) das provas da avaliação -externa (português, 
matemática, inglês,….) ; 
 -Supervisionar a construção e aplicação dos instrumentos de avaliação e 
sua consequente classificação; 
- Desenvolver a supervisão em sala de aula; 
- Continuar a supervisão em reunião do departamento (Pré-escolar) 

Metas Indicadores de Medida 

- Todos os grupos disciplinares reunirem semanalmente (Nota: esta meta só 

será exequível se constar no horário tempo semanal para o efeito); 

-Observação/partilha de 50% de docentes por departamento curricular;  

Realização de uma sessão, no final do ano, para partilha com todos os 

colegas;  

- Elaboração do guião de observação a ser preenchido em todas as aulas; 

Pré-escolar:  

- Continuar a planificar em conjunto; 

- Melhorar algum documento já existente; 

- Adoção do índice uniformizado por todas as docentes do departamento; 

- Adoção dos pontos uniformizados na elaboração do PG. 

- Fichas de observação e registo de desenvolvimento da criança, 

reformuladas. 

- 50% das reuniões do departamento evidenciam esta troca colaborativa; 

- Registo das sessões de trabalho colaborativo  semanais de todos os 

grupos disciplinares (no 1.º ciclo, por anos de escolaridade); 

- Instrumentos de avaliação realizados em conjunto (testes, critérios de 

classificação, grelhas de correção) e grelhas de avaliação finais; 

- Número de aulas observadas/partilhadas 

Pré-escolar: 

- Registo nas atas de reuniões do conselho de docentes e reuniões de 

trabalho, todo o trabalho colaborativo, 

- Reformulação das fichas de observação e registo de desenvolvimento 

da criança; 

- Número de reuniões do departamento onde se evidencia esta troca 

colaborativa; 

- Registo nas atas de reuniões do conselho de docentes e reuniões de 

trabalho, todo o trabalho colaborativo (Pré-escolar) 

 

Breve Descrição Destinatários Recursos Responsável 

Esta ação visa uma metodologia que permita, às estruturas 
intermédias, construir e problematizar um referencial e 
instrumentos de supervisão pedagógica; adotar e implementar 
estratégias supervisivas adequadas e eficazes e liderar e gerir 
equipas de trabalho. Estas equipas de trabalho constituídas por 
ciclos/anos de escolaridade deverão construir instrumentos de 
avaliação (matriz, testes e critérios de correção; aferir a sua 
classificação (assegurar o cumprimento por todos os docentes dos 
critérios de correção estabelecidos e garantir a concretização das 
metas de aprendizagem propostas por ano de escolaridade, no 1.º 
ciclo. 
Os docentes do 1.º ciclo, até ao carnaval, deverão identificar 
todos os alunos que estejam em risco de concluir o 1.º ano de 
escolaridade sem alcançar as metas para os domínios “decifrar e 
escrever palavras” e “compreender e interpretar textos” e 
verificar os procedimentos no que respeita aos instrumentos de 
avaliação no 2.º, 3.º 4.º anos de escolaridade. 
Às equipas dos docentes do 2.º e 3.º ciclos compete a verificação 
de procedimentos no que respeita aos instrumentos de avaliação 
e assegurar, até ao carnaval, a eficácia das medidas de apoio 
implementadas 
Pré-escolar:  
No objetivo 1 pretendemos continuar a trabalhar dentro do que já 
fazemos, visto que sempre tivemos a preocupação de garantir a 
equidade nos procedimentos de avaliação, elaborando os 
documentos em conjunto e aplicando-os. 
No objetivo 2 pretendemos melhorar durante o ano, as fichas de 
observação e registo de desenvolvimento da criança, para serem 
aplicadas nos anos seguintes. 
No objetivo 3, como para o Pré-escolar, não existe na lei, a 
possibilidade de redução de horário, para poder ser feita 
observação em sala de aulas e após breve troca de opiniões, 
achamos por bem dar continuidade à supervisão, nas nossas 
reuniões de departamento. Pretende-se reservar um momento da 
reunião para partilharmos e refletirmos em conjunto, as nossas 
preocupações e darmos a conhecer o nosso trabalho 

 

Todos os Docentes 
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OS NOSSOS PARCEIROS 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  
Aprovado no Conselho Geral de…. De………… 

O Presidente do Conselho Geral: ……………………. 
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