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INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo é um “Documento facilitador da organização de dinâmicas de mudança na
escola e de aprendizagens com sentido. É um instrumento de concretização e da gestão da autonomia da
escola quando é concebido e desenvolvido na base do cruzamento de expetativas e posições diversas
(professores/as, alunos/as, pais, agentes da comunidade, outros educadores...) que proporcionem a
existência de diálogo dentro da escola, e desta com a comunidade e que enriqueçam a cultura e os saberes
escolares com a dimensão social” (Leite et al., 2001).
O Projeto Educativo pode e deve constituir-se como um instrumento de concretização e de gestão da
autonomia e flexibilidade curricular e representa, antes de mais, uma rutura com a normalização, sendo,
por isso, uma referência e um dispositivo para a construção contínua da mudança, para a organização da
Escola/Agrupamento (no presente e no futuro), para a clarificação das intencionalidades educativas e para
a articulação das participações dos diversos protagonistas.
Pretendemos assumir o compromisso da gestão do currículo de forma flexível e contextualizada para
a promoção de um ensino de qualidade que implica garantir que o sucesso se traduz em aprendizagens
efetivas e significativas, com conhecimentos consolidados, que são mobilizados em situações concretas que
potenciam o desenvolvimento de competências de nível elevado, que, por sua vez, contribuem para uma
cidadania de sucesso no contexto dos desafios colocados pela sociedade contemporânea. O conjunto de
competências inscritas no perfil de aluno no final da escolaridade obrigatória abarca competências
transversais, transdisciplinares numa teia que inter-relaciona e mobiliza um conjunto sólido de
conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. O cidadão de sucesso é conhecedor, mas é também capaz
de integrar conhecimento, resolver problemas, dominar diferentes linguagens científicas e técnicas,
coopera, é autónomo, tem sensibilidade estética e artística e cuida do seu bem-estar.
Pretendemos assumir um compromisso de escola inclusiva, uma escola na qual todos os alunos
sejam respeitados e valorizados. Este compromisso deverá ser o propósito de toda a comunidade
educativa, pois a inclusão só é verdadeira se for feita com todos e para todos e garantir o sucesso de todos
os seus alunos.
O desejado sucesso educativo e pessoal de todos os alunos, assente, necessariamente, em três
vértices – escola, alunos e família – tem dependido do esforço da escola (principalmente dos professores e
também funcionários – na dimensão pessoal e social) para a sua concretização. Sabemos que é um desafio
exigente, mas que está ao nosso alcance.
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O Projeto Educativo deve partir da reflexão contemplativa ou a análise avaliativa das nossas
experiências, do trabalho já realizado e da identificação dos nossos pontos mais fortes e mais fracos para
ser capaz de procurar soluções e definir as metas prioritárias a seguir, mantendo-se, no entanto, aberto a
outros projetos que possam surgir no período da sua execução.
Assim, pensamos que se torna necessário alterar e aperfeiçoar metodologias de intervenção que
possam contribuir para a mudança. Para a definição desse percurso, há que partir do passado (como surge
o AEA?), atender no presente (o que caracteriza o AEA?), para, enfim, se tornar possível construir futuros
(qual o propósito, a visão, a missão, os valores a defender, as ações a desenvolver e as metas a atingir pelo
AEA, nos próximos anos?).
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1.

CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
1.1.

Caracterização física e socioeconómica do meio envolvente

O Agrupamento de Escolas de Águeda (AEA) faz parte da rede educativa de Águeda, um concelho
do distrito de Aveiro, inserido na região Centro e sub-região do Baixo Vouga. Águeda foi elevada à categoria
de cidade em 1985. O concelho de Águeda é constituído administrativamente por 11 freguesias/ uniões de
freguesias.

Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro.

Tem uma área de aproximadamente 335 Km2, sendo o maior do distrito de Aveiro. Apresenta uma
grande diversidade topográfica, desde as áreas serranas, muitas delas isoladas pelas fracas condições de
acessibilidades, até às zonas mais planas, de terrenos férteis e propícios à agricultura.
De acordo com os Censos 2011, a população residente era de 47 572 habitantes e a densidade
populacional de aproximadamente 141,9 hab/km2. Comparativamente ao Censos 2001, verificou-se uma
diminuição de 1 483 residentes, o que contraria a tendência de Portugal Continental e da região do Baixo
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Vouga que registaram um aumento populacional. Esta tendência de descida continua a verificar-se, nos
dados provisórios do INE do ano 2017.
Ao analisar a evolução das taxas brutas de natalidade e de mortalidade no concelho de Águeda,
verifica-se que a primeira sofreu uma diminuição, enquanto a segunda registou um aumento. Esta situação
poderá explicar o índice de envelhecimento que, de 2001 para 2011, aumentou de forma significativa (de
99 para 144,5) sendo superior ao aumento verificado a nível de Portugal Continental. Em suma, a estrutura
etária do concelho revela um grande envelhecimento da população, com a diminuição desta nas faixas
etárias correspondentes às crianças e jovens e o aumento daquelas que representam os idosos. No
entanto, é de referir que nos grupos etários acima dos 25 anos, o aumento é bastante ligeiro, o que
significa que a população em idade ativa tende a estagnar, conforme os dados provisórios do INE, em 2016.

A taxa de atividade da população residente situa-se nos 49%, segundo dados do INE de 2011, sendo
superior à de Portugal Continental e da região do Baixo Vouga.
Relativamente às atividades económicas, verifica-se o predomínio da área da metalomecânica,
nomeadamente a indústria de “duas rodas” (bicicletas e motociclos) e de materiais de construção, pelo que
Águeda tem merecido o epíteto de “terra das ferragens” por este ser, a par do fabrico de motociclos, o
setor industrial privilegiado.
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Águeda é atravessada por um rio que continua a ser um importante recurso de uma área agrícola
extremamente fértil na produção de milho, fruta, vinho e madeira. Um número considerável de freguesias
do concelho está inserido na região da Bairrada, famosa pelos seus vinhos e o seu leitão assado.
Águeda tem também uma forte tradição artesanal, como a olaria, a tecelagem, a cestaria, a
latoaria, a tanoaria, os bordados e os rendados.
Em 2011, os setores secundário e terciário tinham um peso bastante significativo no tecido
produtivo do concelho, ambos com cerca de 44% de absorção da população ativa empregada, sendo que,
no terciário, predominavam profissões relacionadas com as atividades económicas (cerca de 64%),
enquanto as de natureza social ocupavam apenas 36,4% da população.
“Existe ainda no Município um potencial que permite a evolução para formas de competitividade
assentes na incorporação de serviços, do conhecimento e de tecnologia, associados à presença da Escola
Superior Tecnologia e Gestão de Águeda. Águeda é ainda um Concelho que, devido à sua riqueza natural,
patrimonial, cultural e paisagística, apresenta um elevado potencial turístico, ainda por desenvolver.”(CMA
2014)
Sobre o nível de instrução da população residente do concelho, de acordo com os censos de 2011,
56,4% não possui a escolaridade de nove anos e, com o alargamento desta para doze anos, podemos dizer
que 75,6% da população não cumpre esta condição. (CMA, 2014)
É neste contexto que está inserido o AEA, sendo na Escola Básica Fernando Caldeira que está
sediada a Direção Executiva e os serviços Administrativos deste Agrupamento de Escolas. Apetrechado com
diversos equipamentos tecnológicos, o AEA em parceria com a CMA, tem apostado nas novas tecnologias
como alternativa aos métodos tradicionais e ensino.

1.2.

Data de criação

O Agrupamento de Escolas de Águeda foi constituído em 5 de julho 2003, por Despacho do
Secretário de Estado da Administração Educativa, com a junção do Agrupamento Horizontal de Escolas de
Águeda e a Escola Básica dos 2.º e 3.ºciclos Fernando Caldeira. Abrange o território da União das Freguesias
de Águeda e Borralha, da União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e da
União de Freguesias de Recardães e Espinhel, encontrando- se o edifício mais distante (Jardim de Infância
de Castanheira do Vouga) a cerca de 12 km da sede do Agrupamento.
7

Reunidos pelas aprendizagens na diversidade

1.3.

Edifícios escolares

O AEA integra a Escola Básica Fernando Caldeira (escola-sede) com o 1.º e 2.º Ciclos do Ensino
Básico e as Escolas Básicas de Águeda, da Borralha, de Recardães (Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino
Básico), a Escola Básica de Assequins (1.º Ciclo do Ensino Básico) e os Jardins de Infância de Castanheira do
Vouga e da Giesteira.
Existem duas bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, uma delas situada na escolasede e outra na Escola Básica de Recardães.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA
Freguesia
Águeda e Borralha

Pré-escolar

1.º CEB

JI Águeda

EB1 de Águeda (Chãs)

JI Giesteira

EB1 Fernando Caldeira

JI Borralha

EB1 de Assequins

2.º CEB
EB Fernando
Caldeira

EB1 da Borralha
Castanheira do Vouga

JI da Castanheira do Vouga

Recardães e Espinhel

JI de Recardães

EB1 de Recardães

Rede escolar: ano letivo 2018/2019

O Município tem assumido um papel determinante no apetrechamento e requalificação de todas as
Escolas e Jardins-de-infância, tendo sido construídos ou remodelados, nos últimos anos, novos Centros
Escolares. O Agrupamento dispõe, em regra, de recursos e de equipamentos adequados ao
desenvolvimento da atividade educativa. Os edifícios dos diversos estabelecimentos de ensino, tal como os
espaços exteriores, apresentam um bom estado de conservação e higiene.

8

Reunidos pelas aprendizagens na diversidade

1.4.

Oferta formativa e educativa
A nossa oferta formativa e educativa tem por base a aplicação de medidas que promovam uma

intervenção estruturante assente na diversificação de metodologias de aprendizagem.
O AEA conta com um grupo de docentes de Educação Especial que desenvolve uma intervenção
focada em dois âmbitos que se complementam: uma ação mais direcionada para o trabalho colaborativo
com os diferentes intervenientes no processo educativo e outra orientada para o apoio direto com os
alunos. Tendo como objetivo a ação colaborativa com os docentes, foram criados espaços de apoio
agregadores dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola, designados por
Centros de Apoio à Aprendizagem (CAA).
Ainda neste âmbito, existem parcerias com outras instituições da comunidade, nomeadamente
com o Centro de Recursos para Inclusão (CRI), a CERCIAG, a Cruz Vermelha e a Câmara Municipal de
Águeda, com vista a aumentar e diversificar os tipos de respostas educativas, em função das necessidades
específicas dos alunos.
O Apoio Tutorial Específico é uma medida de Apoio Especializado implementado pelo AEA e
constitui-se como um recurso adicional, visando a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce
e consequentemente, a promoção do sucesso educativo. A tutoria é uma medida de proximidade com os
alunos, destinada aos alunos do 2.º Ciclo que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais
retenções. Tem como objetivo fomentar o envolvimento dos alunos nas atividades educativas,
nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do seu processo de aprendizagem.
Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do AEA é uma unidade especializada de apoio
educativo, que assegura o acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo
educativo. Desenvolvem a sua intervenção de acordo com o Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de maio e regemse, no exercício das suas competências, pelo Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
As principais atividades são: realização de avaliações psicológicas, acompanhamento psicopedagógico,
intervenção em turmas para promoção de competências sócio emocionais, dinamização de projetos de
promoção do sucesso escolar e redução do absentismo, dinamização de ações de formação para pais,
encarregados de educação, pessoal docente e não docente, colaboração com PAPES (Programa de Apoio à
Promoção e Educação para a Saúde) nas ações de formação e dinamização das Assembleias de Delegados e
Subdelegados de Turma e articulação com serviços externos (Saúde, Segurança Social, CPCJ e Tribunais).
O AEA integra a rede de agrupamentos de escolas de referência para a IPI (Intervenção Precoce na
Infância). O Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) abrange as crianças entre os 0 e os
9
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6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que limitam a participação nas atividades típicas
para a respetiva idade e contexto social ou com risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as
suas famílias. Esta intervenção inclui um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na
família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, da saúde e da ação
social. Desenvolve-se através da atuação coordenada de uma equipa transdisciplinar, com docentes
colocados, neste âmbito que, em articulação com os serviços dos Ministérios da Solidariedade Social e da
Saúde nomeadamente, psicologia, terapia da fala, fisioterapia, educação social, enfermeiros e médicos, que
formam as equipas locais do SNIPI, regulamentado pelo Decreto – Lei nº 281/2009, de 6 de outubro.
O AEA dinamiza o Projeto EPIS, da Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social. Este
projeto tem como objetivo a promoção da inclusão social de crianças e jovens através do sucesso escolar
e da inserção profissional. A implementação deste projeto iniciou-se no ano lectivo 2017/2018 com alunos
do 1ºano de escolaridade. Os eixos de orientação/intervenção neste projeto-piloto consistem na aplicação
de um instrumento de sinalização, a todos os alunos, que permita uma avaliação mais detalhada e
especializada nos seguintes domínios: alunos (competências neuro psicológicas, cognitivas e não
cognitivas); família (cooperação escola-família); escola (motivação face à escola, atitudes, perceções e
frustrações); território (Índice grafar - contexto socioeconómico e caraterização residencial).
A intervenção é realizada por um mediador, em articulação com o professor titular de turma, em
contexto de sala de aula e consiste na aplicação de um conjunto de estratégias e/ou técnicas, organizadas
em guiões de intervenção, passo-a-passo, que visam o treino de competências e atitudes facilitadores do
desempenho académico de cada um dos alunos sinalizados.
O AEA assegura o funcionamento do programa de Atividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF), nas instalações dos Jardins de Infância. Estas atividades são promovidas pela Câmara Municipal de
Águeda como resposta social, face às necessidades das famílias, salvaguardando os interesses,
necessidades e direitos das crianças que frequentam os Jardins de Infância deste Agrupamento. A
organização destes momentos envolve as autarquias locais e seus parceiros enquanto promotoras e o
Agrupamento, de acordo com a legislação em vigor, sendo da competência dos docentes a sua supervisão
pedagógica.
O programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), são uma oferta educativa
obrigatória do AEA, mas de frequência facultativa, dirigidas aos alunos do 1.º CEB e apresentam uma
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo,
artístico, científico e tecnológico e fazendo a ligação da escola com o meio. A C.M. é entidade promotora
das AEC, estabelecendo parcerias para a sua concretização com outras entidades, designadas por
“entidades parceiras”. As atividades são organizadas e desenvolvidas fazendo recurso a metodologias e
10
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estratégias pedagógicas de caráter lúdico, interdisciplinar e em estreita articulação com o Plano Anual de
Atividades (PAA) da Escola, pretendendo-se que se constituam como uma mais-valia, onde são privilegiados
os recursos existentes na comunidade, bem como os contributos de toda a comunidade educativa.
O AEA integra duas bibliotecas pertencentes à Rede de Bibliotecas Escolares, uma na escola sede e
outra na EB de Recardães. A Biblioteca Escolar (BE) é uma estrutura da Escola que tem a responsabilidade
de criar uma dinâmica pautada pela inovação, com vista ao desenvolvimento de novas abordagens
pedagógicas, baseadas no processamento da informação e na produção de conhecimento, dinamizando
atividades em colaboração com os docentes e orientando os alunos no domínio da leitura e das literacias.
Sendo um elemento fundamental na mudança do paradigma educacional, uma vez que facilita o acesso a
uma vasta gama de equipamentos e recursos, afigura-se como um ponto de referência no desenvolvimento
do processo ensino e aprendizagem, uma vez que as atividades dinamizadas, em articulação com os
diferentes departamentos curriculares, têm em vista a promoção da transversalidade dos saberes, dando
continuidade e enriquecendo as aprendizagens realizadas na sala de aula. O Plano de Melhoria da BE,
delineado em articulação com as grandes linhas de atuação do Projeto Educativo e integrado no Plano de
Atividades, está em conformidade com as orientações do Modelo de Avaliação das Bibliotecas Escolares
(MABE) e os princípios do Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) em que se encontra integrada
desde 2008.
O AEA oferece, como uma das suas áreas de intervenção prioritária, o desenvolvimento pessoal e
social dos alunos e a educação ambiental, pugnando pela promoção de uma educação dirigida para
objetivos centrados nos valores da convivência, diálogo, solidariedade, responsabilidade, autonomia e
inclusão.
O PES (Projeto de Promoção e Educação para a Saúde) visa promover comportamentos que
conduzam a hábitos de vida saudáveis, melhorando o estado de saúde das crianças e jovens do
agrupamento. Tem como objetivos abordar temáticas relacionadas com os afetos, a educação para a
sexualidade, educação alimentar, higiene, consumo de substâncias psicoativas, saúde mental, prevenção
da violência e reforçar a função socializadora do Agrupamento através do desenvolvimento de sinergias
com a sociedade envolvente, estabelecendo parcerias e protocolos.
A educação ambiental é uma forte aposta do AEA, reconhecida local e nacionalmente,
principalmente pela sua participação no Projeto Eco Escolas (Diploma de Qualidade pela melhor
pontuação a nível nacional) e pelos prémios Águeda 21 com os projetos “Estufa” e “Sala do Ambiente”.
Estes projetos visam encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pela escola em benefício do
ambiente. O programa “Eco- Escolas Abae FEE Portugal” é um projeto de cidadania ativa. Visa desenvolver
as competências pessoais e sociais, promover a cooperação e inclusão incidindo nos domínios da
11
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educação ambiental e da sustentabilidade seguindo o princípio da Agenda 21, “Pensar globalmente, agir
localmente.”
O AEA promove o desenvolvimento do projeto Desporto Escolar para os alunos do 2º Ciclo que
visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo de contribuir para a
promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida saudáveis e de valores e princípios associados
a uma cidadania ativa.
Na sequência da necessidade de dar resposta às expetativas dos alunos e da comunidade
educativa e criar dinâmicas internas que visam melhorar os níveis de literacia e sucesso, o Agrupamento
oferece, tendo em conta os recursos humanos disponíveis, um conjunto de Atividades de Complemento
Curricular que passam pela implementação de projetos e dinamização de clubes abrangendo diversas
áreas formativas: arte, desporto, ciências e tecnologias, línguas, cidadania, solidariedade, ambiente.
O AEA oferece ainda um conjunto de Medidas de Promoção do Sucesso Escolar, como sendo a
Metodologia Fénix e o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), criando planos de
ação estratégica, pensados para um determinado grupo de alunos, com o objetivo de proporcionar
condições para que todos os alunos possam efetuar e melhorar as suas aprendizagens e consolidar
saberes. Mais do que combater o insucesso, interessa qualificar esse sucesso, dando-lhe novas dimensões
e horizontes de sustentabilidade para concluir a escolaridade com os saberes, as competências, as
atitudes e os comportamentos necessários à vida em sociedade.
Para além destas, o AEA assegura um conjunto de modalidades de medidas de apoio, de acordo
com os normativos em vigor, para todos os alunos que em determinado período do seu percurso
académico evidenciem dificuldades de aprendizagem. São programas, estratégias e atividades de apoio,
de caráter pedagógico e social, que visam superar as dificuldades, melhorar os desempenhos e os
resultados para garantir o sucesso escolar de todos os alunos. (Apoio Educativo, Apoio ao Estudo,
Programa de Tutoria, Apoio Educativo Individualizado, PERA – Programa Escolar de Reforço Alimentar).

1.5.

Recursos e Tecnologias Educativas

As Tecnologias de Informação e Comunicação são hoje os alicerces de toda a comunicação,
inovação e informação de um mundo em constante mutação e renovação.
No campo da educação, a divulgação e utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) nas escolas, passou a ser vista pelos geradores de políticas de educação como uma oportunidade
significativa na melhoria das aprendizagens dos alunos, ampliar o acesso à escolaridade, aumentar a
12
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eficiência e reduzir custos, preparar os alunos para a aprendizagem ao longo da vida, e formá-los para uma
força de trabalho globalmente competitivo.
No AEA, as T.I.C. constituem um recurso para apoiar e melhorar a aprendizagem dos alunos e
desenvolver ambientes de aprendizagem de interatividade e de partilha de conhecimento sem barreiras,
proporcionando a professores, alunos e assistentes técnicos e operacionais, competências para enfrentar
uma sociedade do conhecimento e inovação.

1.6.

Recursos humanos

Unidades de Pessoal Docente e Não Docente
PD e PND
Pessoal Docente

2017/2018
QE

CTRC

96

PND- Técnico Superior
PND- Assistente Técnico

CTRI

CITI
9

1

105
1

7

PND- Assistente Operacional

TOTAL

7
42

42

CTRI- Contrato a Termo Resolutivo Incerto
CTRC- Contrato a Termo Resolutivo Certo
CITI- Contrato Indiv. de Trabalho por Tempo Indeterminado

O serviço docente é assegurado, presentemente por 105 docentes, dos quais 91,4% pertence aos
Quadros do Ministério da Educação A sua experiência profissional é significativa, uma vez que todos
lecionam há 10 ou mais anos. Os Serviços de Psicologia e Orientação são assegurados por um psicólogo
contratado a meio tempo, bem como por outros psicólogos do Centro de Recursos para a Inclusão
(CERCIAG) e da Câmara Municipal.
Do quadro do pessoal não docente fazem parte também sete assistentes técnicos e quarenta e dois
assistentes operacionais pertencentes aos mapas de pessoal da Câmara Municipal de Águeda. Ainda, no
apoio às atividades educativas encontram-se colocados onze trabalhadores ao abrigo de contratos de
emprego-inserção.
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1.7.

Estruturas Associativas

Associação Pais/EE do Agrupamento de Escolas de Águeda
A APAEA – Associação Pais/EE do Agrupamento de Escolas de Águeda é a legítima representante
dos Pais e Encarregados de Educação das Escolas EB Fernando Caldeira, EB Águeda (Chãs), EB Borralha, EB
Recardães, EB Assequins, JI Giesteira e JI Castanheira.
A APAEA é uma associação sem fins lucrativos que visa contribuir para que os Pais/EE possam
cumprir integralmente a sua missão de educadores; contribuir para o desenvolvimento equilibrado da
personalidade do aluno e pugnar por um ensino que respeite e promova os valores fundamentais da
pessoa humana.
Entre as várias atividades que promove e apoia ao longo do ano no Agrupamento, a APAEA é
parceira do Agrupamento e da Câmara Municipal na gestão das AAAF dos JI de Águeda, Borralha e
Giesteira. Assume, ainda, a responsabilidade integral pela CAF do 1º Ciclo das Escolas Fernando Caldeira,
Águeda (Chãs), Borralha e Recardães.

Assembleia de Delegados e Subdelegados

No segundo ciclo, os alunos estão organizados por níveis de ensino, grupos de alunos e turmas,
representados por dois alunos de cada grupo ou turma. Os representantes, delegado e subdelegado,
reúnem com os seus homólogos numa Assembleia de Delegados e Subdelegados, com uma periodicidade
mensal, onde são discutidos assuntos referentes à vida escolar ou temas de carater geral com pertinência
para a formação integral dos alunos. São objetivos destas reuniões: a aplicação da Convenção dos Direitos
das Crianças; a valorização do papel do delegado e subdelegado; a capacitação dos alunos na gestão de
conflitos; o envolvimento dos alunos na dinâmica da escola; a promoção da iniciativa; a promoção do
processo de tomada de decisão e a promoção da cidadania.
Os trabalhos são dirigidos por um aluno eleito de entre os elementos a assembleia, com supervisão
da coordenadora dos diretores de turma, a psicóloga e o Diretor do Agrupamento.
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1.8.

Estrutura orgânica /Organizacional
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1.9.

Caracterização da População Escolar

No ano letivo 2018/2019, o AEA regista a matrícula de 1219 alunos, num total de 56 turmas, assim
distribuídas:

Pré-Escolar

1º CEB

2ºCEB

Total

Nº Alunos

177

657

385

1219

Nº Turmas

8

31

17

56

O AEA conta com oito grupos da educação pré-escolar, distribuídos por cinco Jardins de Infância. No
ensino básico regular, existem trinta e uma turmas do 1º CEB, distribuídas por cinco escolas básicas. No
2º CEB, existem dezassete turmas, das quais três turmas são do curso básico de música em regime
articulado (duas no 5.º e uma no 6.º ano de escolaridade).
O número de alunos no Agrupamento tem sofrido uma progressiva diminuição, reflexo da baixa
taxa de natalidade no concelho e de uma forte emigração, provocada pela crise económica verificada no
país e no concelho. No entanto, nos últimos anos letivos verificou-se um aumento apreciável do número de
alunos e de turmas, principalmente no 5º ano, fruto de políticas governamentais de redução da abertura de
turmas nas escolas com contratos de associação da região.
A caracterização dos pais e encarregados de educação da população escolar do AEA espelha as
caraterísticas socioculturais do concelho sendo que, ao nível da escolaridade, cerca de 60% dos pais não
tem mais que o 9º ano, 15% dos pais tem uma formação superior e 34% tem formação secundária ou
superior. Quanto à ocupação, cerca de 20% dos pais exerce atividades profissionais de nível superior e/ou
intermédio.
A população discente do AEA é constituída por alunos de vários estratos socioeconómicos,
notando-se, em grande parte da população escolar, algumas situações de precariedade que condicionam o
seu desenvolvimento, havendo crianças que revelam carências alimentares, afetivas e outras. Verifica-se
alguma ausência do acompanhamento escolar, visível, por exemplo, na reduzida participação dos
encarregados de educação em reuniões para abordar problemas de aprendizagem e de comportamento
dos seus educandos, bem como no desenvolvimento do processo educativo.
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É também reflexo dessa precarização na vida das famílias o número de alunos que beneficiam do
apoio da Ação Social Escolar. Cerca de 36% dos alunos do Agrupamento são subsidiados, 60% dos quais,
com escalão A.
Um indicador que revela a capacidade económica das famílias ou as suas prioridades relativas a bens e
serviços é a percentagem de alunos que possui computador e Internet em casa. No que respeita às
tecnologias de informação e comunicação, 69 % dos alunos possui computador e acesso à Internet.
Encontra-se alguma diversidade linguística, cultural e étnica dos alunos do AEA, pois 2,6% dos
discentes não tem nacionalidade portuguesa. A maioria é de proveniência europeia, de países de leste e
de países da América do Sul, principalmente do Brasil. Há ainda a referir um número assinalável de alunos
provindos dos PALOP, bem como de outras regiões do globo.

Nº DE ALUNOS PROVENIENTES DO ESTRANGEIRO
2016/17
Venezuela
Ucrânia
China
Espanha

Brasil
Cazaquistão
Guiné Bissau
Costa Marfim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nº de alunos provenientes estrangeiro 2016/17

Outro grupo integrante desta população, com uma representatividade próxima dos 4%, é
constituído pelos alunos oriundos de famílias de etnia cigana, cujos agregados familiares se apresentam
dispersos em cinco comunidades distintas. Trata-se de uma população discente que, pela sua
especificidade linguística e cultural, apresenta grandes dificuldades de integração e absentismo.
Todavia, é de salientar o trabalho que se tem vindo a desenvolver no Agrupamento no âmbito do
Projeto “Velhas Margens, Novas Pontes”, uma das medidas do PNPSE para o biénio 2016/2018, dirigida a
alunos do 1º CEB e envolvendo também as respetivas famílias. Esta intervenção visa, fundamentalmente,
resolver problemas de falta de envolvimento e valorização da escola por parte das famílias e consequente
17
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absentismo, abandono escolar, auto-segregação e insucesso escolar. É também propósito do trabalho
desenvolvido a capacitação dos alunos para a integração no mundo do trabalho e a orientação na
construção de um projeto de vida. Ao fim de dois anos de implementação, o impacto da intervenção é já
significativo.
Ano de
implementação

Nº alunos
envolvidos

Anos de
escolaridade

Nº turmas
envolvidas

Taxa de
redução do
absentismo

Taxa de
transição

Grau de satisfação dos
alunos envolvidos

2016/2017

23

1º e 2º

10

28%

83%

100%

2017/2018

24

2º e 3º

12

40%

65%

100%

Resultados da avaliação do projeto “Velhas Margens, Novas Pontes”, biénio 2016/2018

Da população escolar há também a destacar um grupo considerável de alunos, cerca de 13% da
população que, no último ano, beneficiou do trabalho desenvolvido pelo SPO (Serviços de Psicologia e
Orientação), na avaliação e acompanhamento psicológico dos alunos do AEA.

ALUNOS BENEFICIÁRIOS
Pré-Escolar

1º CEB

2º CEB

TOTAL

Ano letivo 2016/2017

5

68

32

105

Ano letivo 2017/2018

9

95

59

163

Alunos beneficiários em termos de avaliação psicológica e/ou acompanhamento

ALUNOS

COGNITIVO
REFERENCIAÇÃO
PARA EDUCAÇÃO
ESPECIAL

EMOCIONAL

PERTURBAÇÃO
APRENDIZAGEM ESPECÍFICA
(DISLEXIA, DISORTOGRAFIA,
DISGRAFIA, DISCALCULIA)

Pré-Esc.
1º CEB
2ºCEB

2
50
23

0
5
2

1
18
15

7
2

Total

75

7

34

9

DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM

REAVALIAÇÕES
PSICOLÓGICAS

OUTROS

1
15
3

0
4
0

0
1
1

19
4
2
Avaliações psicológicas 2016/2017

Paralelamente, o SPO dinamiza sessões de intervenção em grupo/turma para promoção de
competências sócio emocionais, dinamização de projetos de promoção do sucesso escolar e redução do
absentismo.
O AEA, no período 2016-2018, foi distinguido com o selo “Escola SaudávelMente – Boas Práticas de
Saúde Psicológica e Sucesso Educativo”, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.
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2. O DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO
De forma a definir com rigor as metodologias de gestão e de organização pedagógica, ou seja, os
processos, e o seu impacto ao nível dos resultados, bem como garantir o cumprimento da função do
Agrupamento é necessário fazer um balanço do caminho percorrido e dos resultados obtidos, a partir dos
seguintes instrumentos e práticas de avaliação:
 Análise dos resultados escolares;
 Os resultados da avaliação externa e interna:
- Relatório da última Avaliação Externa
- Plano de Melhoria do Agrupamento
- Modelo de AUTOAVALIAÇÃO do Agrupamento (CAF)
- Plano de Ação Estratégica do PNPSE
Desta forma pretende-se identificar o ponto de partida a partir do qual se definem as linhas da
ação, os objetivos e metas a alcançar e as estratégias a desenvolver no âmbito do Projeto Educativo.

2.1.

Resultados Escolares (2013/2014 a 2016/2017)
TAXAS DE TRANSIÇÃO

1º CEB
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1º ano

100 %

100 %

100 %

100 %

2º ano

80,9 %

85 %

86,14 %

90 %

3º ano

93,55 %

99 %

98,2 %

95 %

4º ano

91,02 %

96 %

95,5 %

99 %

2º CEB
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

5º ano

97,75 %

92,59 %

98 %

98,5 %

6º ano

90,66 %

95,16 %

97 %

97 %
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TAXA DE TRANSIÇÃO
100

96

94,2

94
92

97,8

97,5

98
95

93,9

96

95

91,4

90
88
2014

2015
1º CEB

2016

2017

2º CEB

Evolução das taxas de transição por ciclo de escolaridade (2014/ 2017)

2.2.

Resultados da Avaliação Interna e Externa

O AEA foi sujeito a um processo de Avaliação Externa em novembro de 2013. As conclusões
decorreram da análise dos documentos fundamentais do Agrupamento, em especial da sua autoavaliação,
dos indicadores de sucesso académico dos alunos, das respostas aos questionários de satisfação da
comunidade e da realização de entrevistas.
Tal como ilustra a tabela seguinte, os resultados foram globalmente bons:
Domínios avaliados
Resultados
Prestação do Serviço educativo
Liderança e Gestão escolar

Resultados
Bom
Bom
Bom

No entanto, da leitura do relatório da equipa de avaliação, foram identificadas algumas fragilidades
e as áreas onde o Agrupamento deveria incidir prioritariamente os seus esforços para a melhoria, a saber:
- Sistematização das iniciativas de valorização dos resultados académicos e sociais dos alunos, de forma a
dar maior visibilidade às produções e prémios obtidos;
-Supervisão da prática letiva em contexto de sala de aula, que possibilite a regulação generalizada de ações
de aperfeiçoamento e de melhoria dos resultados;
- Alargamento e aprofundamento do processo de autoavaliação, de forma a sustentar o desenvolvimento
organizacional do Agrupamento na melhoria da prestação do serviço educativo.
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Da avaliação externa realizada na escola sede, resultou um Plano de Melhoria do Agrupamento,
implementado nos anos seguintes e com avaliação no final do ano letivo de 2016/2017. As ações de
melhoria foram generalizadas a todo o agrupamento e presentemente encontram-se, na sua totalidade,
concluídas e avaliadas:

AVALIAÇÃO do PLANO DE MELHORIA
Áreas de
intervenção
Valorização dos
resultados
académicos e
sociais

Pontos fortes
- Aumento da taxa de transição/aprovação dos alunos
- Atribuição de prémios de mérito, valor e excelência,
por ciclo, com divulgação interna e/ ou em cerimónia
pública, de acordo com o RI;
- Maior participação em concursos /eventos
/competições a nível local, regional e nacional
estimulando os alunos, nas várias áreas, dando-lhes
oportunidade de demonstrar os seus talentos e
virtudes à comunidade educativa;

Aspetos a melhorar
Implementar parcerias com a
comunidade, para atribuição de
prémios.
Revisão dos critérios para
atribuição dos prémios.
Divulgação junto da comunidade
escolar.

- Implementação do projeto “Turma Top”

Prestação do
Serviço Educativo/
/Melhoria dos
resultados

-Melhoria das práticas colaborativas de preparação de
aulas e materiais didáticos e pedagógicos adequados;

Divulgação das boas práticas.

-Reforço da partilha de experiências e saberes:

A supervisão das práticas
educativas em contexto de sala,
mais especificamente:
a) Professores a lecionar pela 1ª
vez, ou pela 1ª vez na escola;
b) Professores que manifestem
necessidade de apoio, dentro da
sala de aula.

-Disponibilização de tempo no horário para reuniões
de grupo disciplinar (alguns departamentos)
-Supervisão implicando as lideranças intermédias, da
aplicação dos critérios de avaliação
-Melhoria dos resultados escolares
-Divulgação das boas práticas com o seminário
“Reflexos”

Melhoria do
processo de
autoavaliação /
Desenvolvimento
Organizacional do
Agrupamento

-Estabelecimento de parceria com uma entidade
externa, criando uma equipa de auditoria que
monitorize e acompanhe as estruturas organizativas e o
plano de melhoria do agrupamento;
-Implementação da CAF – Modelo de autoavaliação;
-Atualização dos questionários de autoavaliação aos
diferentes elementos da comunidade;
- Aplicação do modelo de autoavaliação CAF

-Reformular a constituição da
equipa de autoavaliação,
integrando, além do pessoal
docente, pessoal não docente, pais
e encarregados de educação e
alunos;
-Alterar a estrutura do relatório de
autoavaliação, incluindo pontos
fortes e sugestões de ações
concretas para as áreas a melhorar;
-Elaboração de um relatório de
autoavaliação com conclusões e
orientações estratégicas claras
para definição dos planos de ação
para a melhoria;
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No ano letivo anterior, foi implementado e generalizado a todo o Agrupamento o Modelo de
Autoavaliação que assenta na metodologia CAF Educação (Common Assessment Framework – Estrutura
Comum de Avaliação, na tradução portuguesa), uma versão simplificada do Modelo de Excelência da EFQM
(European Foundation for Quality Management). No diagnóstico realizado da aplicação do modelo CAF, foi
possível identificar, grosso modo, os seguintes pontos fortes e oportunidades de melhoria:

RELATÓRIO de AUTOAVALIAÇÃO do AEA



Liderança




Planeamento e
Estratégia

Oportunidades de melhoria

Pontos Fortes

Domínios





Pessoas






Parcerias e Recursos




Processos



A Relação da Direção com as entidades locais.
Os órgãos de gestão e administração do
agrupamento são conhecedores das suas áreas
de atuação e das suas responsabilidades.
O agrupamento estabelece, anualmente, metas
e objetivos ao nível dos processos e dos
resultados.



A Elaboração dos documentos orientadores do
Agrupamento.
A avaliação final de cada PAA envolve todos os
participantes diretos e indiretos, servindo de
correção/regulação para o PA A do ano seguinte.
O Incentivo e motivação que é dado aos
docentes pela Direção.
O Coordenador de Departamento promove o
trabalho de equipa e de colaboração entre os
professores e orienta os novos professores (2º
CEB)
A integração dos novos funcionários



A relação da direção com a comunidade local
A gestão dos recursos materiais e tecnológicos
O agrupamento tem assegurados serviços de
informação acessíveis a toda a comunidade
A utilização das tecnologias de informação e
comunicação como recurso pedagógico e
instrumento de desenvolvimento pessoal e
profissional e educativo
A Direção na aquisição de material didático tem
em conta as propostas e necessidades dos
professores e dos departamentos.
A Direção faz uma boa gestão dos espaços do
agrupamento.
A Direção, em articulação com os órgãos de
gestão pedagógica do agrupamento, analisa e
reflete criticamente sobre os resultados obtidos.
A atenção do pessoal docente aos resultados
escolares dos alunos e empenho na melhoria.

















Melhorar a representatividade
das opiniões/ interesses da
comunidade educativa no C.G.
A competência da Direção e do
chefe de pessoal na resolução
dos problemas/informação ao
pessoal não docente (PND)
Melhorar a motivação e apoio
dado pela Direção ao PND.
Melhorar a participação do PND
na vida da Escola.
Incentivar a reflexão para a
participação na definição das
linhas de ação da escola
Melhorar a atuação de algumas
estruturas de gestão intermédia
(coordenador do departamento (1ºCEB)
Melhorar as práticas de gestão,
de coordenação e de supervisão
pedagógica e avaliativa
Melhorar a gestão dos recursos
humanos do agrupamento.
Melhorar a transmissão da
informação através dos
representantes do PND no CP e
CG.
Melhoria
das
tecnologias
utilizadas
pelos
serviços
administrativos/aplicações
informáticas para apoiar a
melhoria dos processos de
administração e gestão e
métodos de informação.

Maior adequação das Atividades
de Enriquecimento Curricular,
para a formação/aprendizagens
dos alunos.
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Resultados
orientados para os
cidadãos/clientes

Resultados relativos
às Pessoas

Impacto na
Sociedade

O ajuste das metodologia e estratégias aplicadas
de ensino-aprendizagem em função da análise e
reflexão efetuadas em grupo disciplinar.
 Os registos sistemáticos sobre os progressos dos
alunos da turma, quer quantitativos, quer
qualitativos nas suas várias dimensões.
 A avaliação das repercussões nos alunos, das
alterações/inovações introduzidas nas aulas.
 A promoção, nos alunos, do espírito de
solidariedade, respeito pelos outros e
convivência.
 O bom ambiente na sala de aula.
 O atendimento/segurança dos cidadãos/clientes
 O desempenho das tarefas do PND vai ao
encontro das necessidades da escola e dos
alunos
Alunos:
 A satisfação dos alunos relativamente à boa
preparação para prosseguimento de estudos.
 O envolvimento de todos na conservação,
higiene e segurança das instalações da escola.
 A boa relação entre os professores e os alunos.
 O respeito e atenção pelas ideias (sugestões e
críticas) dos alunos por parte do diretor de turma
(DT) / professor titular (PT)
 A boa orientação nos assuntos a resolver.
 A adequada informação regular sobre os
resultados de aprendizagem.
 A disponibilidade da Direção para o atendimento
dos alunos.
Pais/ Encarregados de Educação:
 A satisfação relativamente à boa preparação
para prosseguimento de estudos.
 O acompanhamento nas atividades escolares dos
seus educandos.
 A utilidade das reuniões com o D.T. / Prof.
Titular.
 O atendido eficaz e cortês pelo DT
 A organização do agrupamento para diminuir o
insucesso escolar.
 As formas de comunicação do D.T. com os
Pais/E.E. são adequadas.
 A preocupação em responder em tempo útil às
questões e/ou reclamações apresentadas.
 O PD utiliza as tecnologias de informação e
comunicação;
 Os docentes gostam da escola e pretendem
continuar a trabalhar nela;
 A escola proporciona boas condições de
trabalho;
 O PD envolve-se e participa na construção dos
documentos orientadores do Agrupamento
 A boa imagem do Agrupamento na sociedade.
 A divulgação das atividades promovidas pelo

Alunos:
 Melhoria da qualidade das
refeições do refeitório.
 Melhoria do hábito de consulta
da página Web do agrupamento
por parte dos alunos
 O funcionamento da Associação
de Estudantes

Pais/ Encarregados de Educação:
 Melhorar o empenho da
Associação de Pais para motivar
a participação dos pais na vida
do agrupamento.
 Intensificar a participação dos
pais e EE nas atividades do
agrupamento e na vida escolar.
 Incentivar a participação dos
representantes dos Pais/E.E. na
elaboração do Projeto Educativo
e do Regulamento Interno.
 Aumentar a periodicidade da
realização de inquéritos aos
Pais/E. E. para conhecer o seu
grau de satisfação em relação
ao agrupamento.






Melhorar a distribuição dos
cargos de gestão intermédia;
Aumentar
e
melhorar
a
participação
na
avaliação/
tomada de decisões por parte do
PND no funcionamento dos
serviços e funções das suas
responsabilidades
Aumentar as parcerias com
instituições e associações para
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Resultados do
Desempenho Chave





Agrupamento
O incentivo dado à comunidade para colaborar
nas atividades realizadas na escola.
O agrupamento desenvolve processos de
autoavaliação para melhorar o seu desempenho;
A Escola, ao nível dos Conselhos de Docentes/de
Ano, dos Departamentos Curriculares e do
Conselho Pedagógico, faz uma análise dos
resultados escolares obtidos;
A avaliação dos resultados conduz à reflexão
sobre a adequação das metodologias utilizadas e
dos apoios educativos proporcionados;
Promoção de atividades ajustadas aos interesses
dos alunos
Empenho do Agrupamento na promoção positiva
da sua imagem

hábitos culturais, desportivos,
desenvolvimento de atividades.




Operacionalizar estratégias para
melhoria de resultados da
avaliação externa.
Melhoria
dos
resultados
escolares.

No quadro das orientações de política educativa definidas no Programa Governo em 2016, foi
criado o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Neste âmbito, o AEA concebeu um Plano de
Ação Estratégica para implementar nos anos letivos 2016/2017 e 2017/2018, com o objetivo de melhorar
as aprendizagens e promover o sucesso escolar para todos os alunos. Os resultados de avaliação intermédia
da aplicação das medidas do Plano foram os seguintes:

AVALIAÇÃO INTERMÉDIA DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (PNPSE)
Medidas

Avaliação (intermédia)

Ler, sou capaz!
(1º ano)

Evolução positiva (alunos)
Redistribuição de apoios equacionada + Formação

Ler e escrever, sou capaz!
(2º ano)

Maior evolução no 2º ano
As formações de didáticas estão agendadas

Construir + sucesso!
(5º ano- Matemática)

Coadjuvações e articulações
Avaliação dos processos e dificuldade de articulação
Meta (sucesso) 85% vs. resultado 91%

Velhas Margens, Novas Pontes

Exploração da história e cultura ciganas
Construção da Cidade Pontes
Construção de projeto de vida
Construção do projeto ao nível da integração
Compromisso com a assiduidade (semanal e mensal)
Reuniões com famílias (parceria com NLI)
Realização de oficinas de escrita (parceria com NLI)
Realização do 2º Encontro de Mulheres Ciganas (parceria com NLI)
Divulgação do trabalho realizado no âmbito do projeto
Indicadores:

Capacitar para escolarizar
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• Número de pais/mães envolvidas no programa
• Participações disciplinares

ANÁLISE GLOBAL:
Pontos fortes

Pontos a melhorar

• Empenho dos envolvidos
• Projeção de melhorias

• Execução das formações
• Revisão dos indicadores/metas

Efetuado o diagnóstico, encontram-se criadas as condições para delinear a estratégia e os
princípios orientadores que conduzirão o Agrupamento, nos próximos quatro anos, cujo principal objetivo é
o de oferecer um serviço público de educação da melhor qualidade possível.
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3. LINHAS ORIENTADORAS DA AÇÃO ESTRATÉGICA

3.1.

Visão, Missão e Valores fundamentais

O compromisso assumido neste Projeto Educativo, inspira-se no Projeto de Intervenção do Diretor
e no Perfil dos Alunos para o século XXI, tendo em conta que existem pontos em comum apresentando-se
como instrumentos fundamentais para a ação pedagógica e administrativa, traçada para o período de
2017/2021.
A Missão do Agrupamento de Escolas de Águeda (AEA) é afirmar-se como um serviço público de
educação e formação de qualidade; proporcionar a cada aluno o ambiente adequado para a aquisição de
competências e aprendizagens necessárias para a sua formação global e integral, onde o esforço é
valorizado e o trabalho é o meio de alcançar o sucesso e apresentar-se como uma instituição inclusiva, que
promova a igualdade de oportunidades e de condições para o prosseguimento dos estudos e capacita os
alunos de competências para se adaptarem e intervirem na sociedade atual , por forma a torná-la mais
justa, humana, sustentável, solidária e democrática.
A Visão do AEA assenta no esforço da organização para ser reconhecida como uma escola de
referência, na prestação de um serviço público de qualidade nas dimensões educativa, pedagógica e
administrativa. Pretende ser uma instituição apostada no rigor e valoração das aprendizagens de todos os
alunos, em termos de competências, valores e atitudes, num clima de confiança, segurança, disciplina e
bem-estar e que promova a autonomia e a criatividade; uma instituição que pretende a motivação,
participação e corresponsabilização de toda a comunidade educativa.

O AEA assume como seus os Valores definidos no Perfil dos alunos do século XXI:
Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir eticamente,
consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e alheias em
função do bem comum;


Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante
perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com
os outros;
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Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo,
crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações;



Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de
acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo
empreendedor.



Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na
cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.



Transparência – Garantir a partilha de informação de forma simples, objetiva e clara.

3.2.

Princípios Orientadores da Ação Educativa

Para o desenvolvimento do projeto, o diretor propõe conduzir o trabalho assente num código de
princípios orientadores, definidos no seu Projeto de Intervenção, simultaneamente dinâmicos e abertos a
novos contributos de melhoria de todos aqueles que queiram colaborar na construção de uma
organização coletiva e partilhada. Assim, a dinâmica organizativa deste Agrupamento de Escolas deve, na
prestação do serviço educativo, observar os seguintes princípios orientadores:
A. Conhecimento do contexto;
B. Visão estratégica;
C. Liderança partilhada;
D. Comunicação constante;
E. Cultura de mudança e inovação;
F. Trabalho partilhado e cooperativo;
G. Desenvolvimento e crescimento profissional;
H. Compromisso para a melhoria das aprendizagens;
I.

Organização colaborativa e aprendente;

J.

Marca de sucesso.
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3.3.

Objetivo Geral

É objetivo deste Agrupamento garantir que todas as crianças e jovens tenham acesso às
aprendizagens que lhes permitam concluir a escolaridade com os saberes, as competências, as atitudes, os
comportamentos e os compromissos necessários à vida em sociedade.
Por outro lado, os princípios de cidadania, democracia e liberdade, são os pilares básicos e
estruturantes para que a construção da identidade dos alunos os prepare para enfrentar um mundo
globalizado, em permanente adaptação e mudança, onde todos os dias enfrentam novas exigências e
desafios.

3.4.

Domínios de Intervenção

No sentido de atingir estes pressupostos, a construção do Projeto de Educativo caracteriza-se pela
abrangência e convergência de ideias e vontades, com foco na ação educativa e nas várias partes que a
compõem, nunca se dissociando do todo e coletivo que faz da escola a instituição de formação mais
importante da vida.
Tendo sempre presente o aluno como o principal motivo da existência da escola, não podemos
deixar de salientar o facto de cada um de nós ser um ente único e diferente de todos os outros, pelo que é
necessário responder individualmente às necessidades de aprendizagem de todos.
Assim, o Projeto Educativo aponta para os seguintes domínios de intervenção:

A. A LIDERANÇA / LIDERANÇAS
Constituir lideranças fortes, centradas na melhoria da aprendizagem dos alunos, com base na visão
partilhada, distribuição de responsabilidades e compromissos. O líder, enquanto motor da
mudança e inovação –Empowerment – deve promover e acompanhar de perto o desenvolvimento
e cumprimento do Projeto Educativo, enquanto responsável máximo pelos resultados esperados,
desenvolvendo uma cultura de descentralização com a aproximação à comunidade educativa.
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B. A ORGANIZAÇÃO
Criar condições para o desenvolvimento de uma organização aprendente, a partir da
praxis e experiência profissional dos docentes e não docentes da instituição, com dinâmicas
fomentadas a partir do seu seio. Ao mesmo tempo, toda a comunidade educativa é
convocada a participar na construção, mudança e inovação, reforçando a sua participação no
sentido da criação de uma cultura de agrupamento. Articular estratégias e atividades
educativas com todas as congéneres do concelho assim como com as instituições com
responsabilidade na infância e juventude.

C. OS DOCENTES E NÃO DOCENTES
Proporcionar momentos de reflexão e pensamento crítico com o objetivo de criar
Comunidades de Aprendizagem Profissional. As dinâmicas de partilha e cooperação das
práticas docentes e não docentes conduzem ao desenvolvimento profissional, à promoção de
estratégias de melhoria das aprendizagens, ao estreitar das relações humanas e ao
desenvolvimento de empatia e confiança entre os profissionais da educação.

D. OS ALUNOS
Focar o compromisso pedagógico na construção integral do ser humano, reforçando a
melhoria das aprendizagens de acordo com as suas caraterísticas, cultura e sociedade em que
se inserem. O respeito e compreensão pela diversidade é fundamental para a construção de
uma escola inclusiva onde todos e cada um dos alunos encontrem respostas que lhes
possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadoras da sua plena
inclusão social.

E. OS PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E COMUNIDADE

Proporcionar condições favoráveis à participação na vida ativa do Agrupamento,
convocando os pais, encarregados de educação e comunidade a dar um contributo na
melhoria da prestação educativa da organização. Promover um maior acompanhamento dos
percursos académicos dos alunos.
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3.5.

Objetivos do Projeto Educativo

No cumprimento da missão, para a concretização do ideal possível em que assenta a sua visão e
consecução dos princípios orientadores das suas práticas educativas e no sentido de fazer face para às
oportunidades de melhoria identificadas ao nível dos processos e ao nível dos resultados, o AEA deverá
desenvolver a sua ação, quer no plano organizacional, quer no plano pedagógico definindo as seguintes
objetivos/ estratégias de ação, tendo em conta os seus domínios de intervenção:

A. Constituir lideranças fortes, centradas na melhoria da aprendizagem dos alunos;
B. Promover uma visão partilhada, distribuindo compromissos e responsabilidades;
C. Criar condições para o desenvolvimento de uma organização aprendente;
D. Convocar a comunidade educativa a participar na construção, mudança e inovação, reforçando a
sua participação no sentido da criação de uma cultura de agrupamento;
E. Articular estratégias e atividades educativas com todas as congéneres do concelho assim como
com as instituições com responsabilidade na infância e juventude.
F. Promover a partilha da praxis e experiência profissional dos docentes e não docentes da
instituição;
G. Proporcionar momentos de reflexão e pensamento crítico;
H. Promover as relações humanas, o desenvolvimento de empatia e confiança entre os profissionais
da educação;
I.

Reforçar o compromisso pedagógico na construção integral do ser humano,

J. Promover estratégias de melhoria das aprendizagens dos alunos, de acordo com as suas
caraterísticas, cultura e sociedade em que se inserem;
K. Promover a inclusão dos alunos, respeitando a sua diversidade;
L.

Promover hábitos de vida saudável;

M. Promover a consciência ecológica e ambiental;
N. Promover as competências propostas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória;
O. Desenvolver uma cultura de descentralização com a aproximação à comunidade educativa,
promovendo condições à sua participação na vida ativa do Agrupamento;
P. Promover condições à participação da comunidade educativa na vida ativa do Agrupamento.
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3.6.

Ações a desenvolver

A. A NÍVEL DA LIDERANÇA/LIDERANÇAS
 Monitorização do grau de execução do projeto de intervenção do Diretor e do desenvolvimento e
execução do Projeto Educativo;
 Monitorização periódica do cumprimento do PAA e dos resultados escolares e apresentação à
comunidade escolar;
 Monitorização da avaliação de todas as estruturas educativas;
 Aplicação anual do modelo CAF com vista à avaliação de diagnóstico do AEA;
 Reformulação da constituição da equipa de Autoavaliação com elementos internos (pessoal docente
e não docente) e da comunidade educativa (EE, autarquia, …);
 Análise dos resultados da autoavaliação do Agrupamento (avaliação da eficácia dos Planos de Ação
de Melhoria);
 Apresentação dos resultados e estratégias à comunidade educativa e prestação de contas;
 Realização de reuniões periódicas com EE, pessoal docente e não docente, de modo a divulgar os
objetivos estratégicos da gestão, a melhorar a comunicação interna e a recolher contributos de
apoio à tomada de decisão e delinear ações de melhoria;
 Estabelecimento e divulgação anual das metas e objetivos do Agrupamento ao nível dos processos e
dos resultados;
 Realização de reuniões com professores, alunos e respetivos encarregados de educação, sempre que
se justifique a necessidade de implementar estratégias de intervenção globais;
 Visitas regulares às escolas do Agrupamento para uma maior aproximação da Direção à comunidade
educativa;
 Constituição de equipas pedagógicas para implementação da flexibilização/articulação curricular;
 Constituição de equipas pedagógicas para implementação de medidas de apoio à aprendizagem,
promoção do sucesso e de inclusão;
 Implementação de projetos de inovação educativa e diferenciação pedagógica;
 Criação dos quadros para atribuição de prémios de valor, de mérito e excelência para promover o
sucesso pessoal e académico;
 Redesenho de procedimentos, visando a desburocratização e a melhoria dos serviços prestados,
tendo por base boas práticas, tais como a simplificação de processos, tarefas e melhoria dos
sistemas de suporte e interfaces;
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 Criação de instrumentos e de metodologias de monitorização da atividade dos órgãos de gestão de
topo e intermédios, de titulares de cargos e funções, bem como dos serviços prestados em geral pela
escola aos seus clientes/utentes;
 Acompanhamento próximo por parte da direção, do coordenador de departamento, de docentes
que revelem dificuldades na realização das atividades letivas e na manutenção da ordem e da
disciplina na sala de aula.

B. A NÍVEL DA ORGANIZAÇÃO
 Divulgação das boas práticas através da página Web do Agrupamento, redes sociais, jornais locais e
participações em seminários/plenários;
 Elaboração e atualização dos documentos estruturantes do AEA;
 Implementação de metodologias organizacionais que procurem responder às necessidades dos
alunos do Agrupamento enquanto escola inclusiva e de boas práticas educativas, culturais e sociais;
 Realização de sessões de trabalho conjunto semanal/quinzenal, por equipas pedagógicas que
contribuam para a melhoria da qualidade do serviço educativo e do sucesso dos alunos;
 Melhoraria dos mecanismos sistemáticos de avaliação interna e autoavaliação do Agrupamento
como processo de melhoria da atividade pedagógica e organizacional;
 Promoção de melhores condições de segurança, de ensino e aprendizagem, de trabalho e de lazer.

 Organização de espaços diferenciados de apoio à aprendizagem;
 Apresentação à comunidade escolar, das boas práticas, experiências ou projetos que contribuam,
significativamente, para a melhoria da qualidade do serviço educativo;

 Realização de reuniões de articulação com as instituições locais (docentes do Pré-Escolar e 1º ano) e
entre os diferentes ciclos de ensino para partilha de informações sobre os alunos;
 Promoção de reuniões com os EE para apresentação dos principais documentos e partilha das
normas e regras, estabelecidas nas Escolas e JI do AEA bem como para recolher sugestões e
propostas para a construção dos documentos orientadores do AEA;

 Trabalhar, de forma colaborativa, com várias instituições locais, dinamizando atividades e ações que
contribuem para a melhoria da qualidade do serviço educativo (Câmara Municipal, Centro de Saúde,
Os Pioneiros, Cruz Vermelha Portuguesa, CPCJ, Biblioteca Municipal, …);
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 Aumentar as parcerias com instituições e organizações locais para promover hábitos culturais,
desportivos e desenvolvimento de atividades;

 Estabelecimento de parcerias com instituições da comunidade com vista a integrar, social e
profissionalmente, alunos com dificuldades de aprendizagem e a prevenir ou intervir, em situações
de risco ou de abandono escolar.

C. A NÍVEL DOS DOCENTES E NÃO DOCENTES
 Utilização de horas de componente não letiva (CNL) de estabelecimento para dinamizar sessões de
trabalho colaborativo e partilha de boas práticas;
 Planificação em grupo/departamento, do desenvolvimento curricular disciplinar e elaboração dos
instrumentos e critérios de avaliação;
 Realização de reuniões para análise e reflexão em grupo disciplinar sobre os resultados escolares e
aplicação de metodologias e estratégias de remediação;
 Avaliação das repercussões nos alunos, das medidas e alterações/inovações aplicadas.
 Dinamização de reuniões de articulação horizontal e vertical, de forma a promover o sucesso
educativo;
 Dinamização de espaços e dinâmicas de aprendizagens universais para a implementação da
flexibilidade/articulação curricular;
 Implementação do projeto “Leitura.com”, promovendo a articulação vertical e horizontal (Préescolar e 1º Ciclo) e a flexibilidade curricular;
 Realização de reuniões com os encarregados de educação, no início do ano letivo, para
conhecimentos gerais (calendário escolar, horários, funcionamento dos serviços) assim com dos
documentos aglutinadores do AEA, projetos da escola e das ofertas educativas e formativas;
 Desenvolvimento de um trabalho de equipa em parceria com os pais, tendo como objetivo
melhorar os comportamentos e a concentração dos alunos;
 Dinamização de atividades e iniciativas (Natal, Carnaval, Final de Ano Letivo, Dia do Agrupamento,
Sarau,…) que contribuam para o fortalecimento da identidade e do sentimento de pertença ao AEA;
 Estabelecimento de protocolos de cooperação/parcerias com entidades públicas ou privadas para o
desenvolvimento de projetos no âmbito da educação (EPIS, AEC, PES, Dá-me Asas,);

33

Reunidos pelas aprendizagens na diversidade

 Dinamização de atividades extracurriculares que conduzam ao desenvolvimento integral dos
alunos, em colaboração com os encarregados de educação, Associações de Pais e restante
comunidade (CIL, Trivial do Futuro, Sarau, Dia do Agrupamento, Feirinha Verde, ...);
 Realização de reuniões de atendimento individual periódicas, com os encarregados de educação,
visando informar, articular de estratégias e promover o sucesso educativo;
 Implementação de projetos curriculares de turma significativos e diversificados;
 Implementação de um modelo de supervisão colaborativo como forma de desenvolvimento
profissional dos docentes;
 Implementação das medidas do Plano de Ação Estratégico de Promoção do Sucesso Escolar
presentemente em vigor;
 Realização de ações de formação para pessoal docente e não docente;
 Aplicação de questionários, no sentido de avaliar o grau de satisfação da comunidade escolar, em
relação ao funcionamento do AEA e à qualidade do serviço prestado, com apresentação de
propostas de melhoria;
 Realização de reuniões periódicas com os diversos serviços e/ou estruturas para identificar
constrangimentos e delinear ações de melhoria;
 Constituição de uma equipa de apoio ao desenvolvimento de atividades no âmbito das TIC;
 Continuidade de atividades realizadas em articulação com a biblioteca escolar (BE), no âmbito do
referencial “Aprender com a BE”, de desenvolvimento de competências em diferentes literacias
(leitura, informação e media)
 Utilização da página Web da BE como recurso para o incremento da utilização dos ambientes
digitais, no domínio do acesso à informação;
 Implementação de práticas de reforço do trabalho colaborativo para melhoria dos processos e das
aprendizagens dos alunos, com recurso a coadjuvação em sala de aula;
 Realização do diagnóstico de necessidades formativas de docentes e não docentes;
 Reflexão e analise critica dos resultados e processos obtidos por parte da Direção, em articulação
com os órgãos de gestão pedagógica do Agrupamento;
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D. A NÍVEL DOS ALUNOS
 Realização de reuniões para divulgação à comunidade educativa dos direitos e deveres dos alunos de
acordo com os princípios e a visão do “Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória”;
 Implementação de dinâmicas de diferenciação pedagógica e de inclusão com projetos, programas e
estratégias que respondam à diversidade dos alunos;
 Implementação de práticas de ensino inovadoras em contexto sala de aulas:
a) Pedagogia centrada no aluno
b) Práticas em contextos diversificados:
i. Incluir outros elementos externos (pais, especialistas, membros da comunidade,);
ii. Diversificar ambientes e oportunidades de aprendizagem;
iii. Promover ligações multidisciplinares, perceção global e compreensão cultural;
iv. Promover a utilização adequada das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
no contexto do ensino e aprendizagem.
 Implementação da gestão flexível do currículo e metodologias tendo em vista o desenvolvimento das
competências essenciais para a construção do perfil do aluno do século XXI:

a) Competência linguística: língua materna e línguas estrangeiras (ler; compreender;
interpretar; escrever; comunicar; utilizar e aplicar linguagens e textos de modo adequado
aos diferentes contextos e de acordo com as diferentes áreas do saber);

b) Competência na resolução de problemas nas áreas da matemática e das ciências
experimentais (interpretar; raciocinar; demonstrar; experimentar; investigar; criticar;
concluir; deduzir/inferir);

c) Competência técnica, tecnológica e científica (realizar pesquisa, recorrendo às TIC, recolher
selecionar e transformar a informação, agindo ética e produtivamente, realizar atividades
experimentais, construção de objetos técnicos ou tecnológicos;

d) Competência de autonomia/desenvolvimento pessoal e iniciativa (aplicação da informação
em novas situações, motivação e autoconfiança, espírito crítico e interventivo, resiliência,
proatividade);

e) Competência de relacionamento interpessoal com foco no respeito pela diferença cultural,
social, física, emocional e género;
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f) Competências para a proteção do meio-ambiente e adoção de comportamentos saudáveis,
com vista à sustentabilidade ambiental e melhoria da qualidade de vida do aluno e da
sociedade em que se insere;

g) Competências artísticas, estéticas e culturais (compreender, apreciar, contactar,
experimentar, criar) promovendo a expressividade e a criatividade;

h) Competências para o domínio do corpo humano nas vertentes motora, emocional, corporal,
estética e moral.

 Realização com os alunos de momentos e espaços de debate, reflexão e participação na vida da
escola (assembleias de turma/ assembleias de representantes de turma);

 Promoção da justiça e a equidade, o respeito e compreensão pela diversidade contribuindo para a
construção de uma escola inclusiva que responda às necessidades de cada aluno e assegure reais
oportunidades de sucesso escolar e educativo a todos os alunos;

 Promoção da cidadania enquanto movimento de participação e respeito pela diversidade humana,
cultural e social, no sentido da construção de num mundo global, sustentável e saudável:

 Disponibilização de toda a informação necessária para o desenvolvimento do percurso escolar dos
alunos com vista à construção de um projeto de vida em todas as dimensões, melhorando o seu
sentido de responsabilidade e integridade pessoal;

 Desenvolvimento de atividades e projetos de literacia para a promoção de atividades de escrita e
leitura;

 Criação de espaços específicos na escola para desenvolver o gosto pela ciência, biodiversidade e
proteção do meio-ambiente;

 Implementação de atividades e projetos para ocupação dos tempos livres dos alunos;
 Promoção de um bom ambiente de escola desenvolvendo um projeto de convivência escolar, com
a participação de toda a comunidade educativa no desenvolvimento de estratégias que diminuam a
indisciplina na escola;

 Dinamização de espaços e oportunidades para desenvolver as tecnologias digitais, em paralelo com
as atividades escolares e pedagógicas das diferentes disciplinas;

 Promoção do quadro de valor, mérito e da excelência, valorizando o trabalho, o rigor, o esforço e a
excelência dos alunos e investindo na sua proficiência, com a atribuição de prémios;

 Dinamização de um Gabinete de Apoio ao Aluno e Família;
 Dinamização de atividades de promoção da orientação vocacional.
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E. A NÍVEL DOS PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E COMUNIDADE
 Utilização do correio eletrónico como forma de agilizar a comunicação escola/família.
 Promoção da participação dos encarregados de educação na melhoria da qualidade do ensino, em
reuniões de CT, com propostas para o desenvolvimento do PCT e respetiva avaliação;
 Promoção da participação dos EE em sessões de formação/informação, abordando diversas
temáticas (Cidadania, Saúde, Sucesso Educativo,);
 Promoção da colaboração ativa dos EE nas atividades do PAA;
 Participação na avaliação do grau de satisfação dos utentes em relação ao nível do atendimento e
da qualidade do serviço prestado, através do preenchimento de questionários;
 Promoção da participação dos EE na vida escolar dos seus educandos e articulação de estratégias,
no sentido de promover o sucesso educativo;
 Promoção da colaboração dos EE e da comunidade em protocolos de cooperação/parcerias com o
AEA, para o desenvolvimento de projetos, no âmbito da educação (EPIS, AEC, PES, Dá-me Asas,);
 Promoção de sessões de capacitação parental, no âmbito do programa EPIS;
 Estabelecimento de parcerias com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e Núcleo
Local de Inserção (NLI): reuniões periódicas com as famílias, reuniões com os técnicos,
monitorização do cumprimento dos contratos de inserção, ...;
 Estabelecimento de parceria com a PSP e GNR (Escola Segura), para a realização de ações
formativas destinadas a reduzir os comportamentos problemáticos e contribuir para a melhoria da
segurança na escola;
 Dinamização de ações/programas de Educação parental;
 Intervenção, junto das famílias mais disfuncionais, em parceria com instituições locais;
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4.

OPÇÕES ESTRUTURANTES DE NATUREZA CURRICULAR

4.1 - Áreas de Competências
Considerando o “Perfil do Aluno”, apontam-se as seguintes:
- Linguagens e textos
- Informação e comunicação
- Raciocínio e resolução de problemas
- Pensamento crítico e pensamento criativo
- Relacionamento interpessoal
- Autonomia e desenvolvimento pessoal - Bem-estar e saúde
- Sensibilidade estética e artística
- Saber técnico e tecnologias
- Consciência e domínio do corpo
Todos estes territórios de competências têm a sua aplicação e desenvolvimento nas áreas disciplinares,
curriculares e não curriculares, projetos, atividades de enriquecimento, lúdicas, de aprendizagem, com o
contributo proactivo de todos (docentes, não docentes, alunos, comunidade).
4.2 - Oferta Educativa
A oferta educativa do Agrupamento compreende os níveis de ensino desde o Pré-Escolar ao 2.º CEB.
4.2.1. Orientações Metodológicas
Em termos de orientação metodológica, no que concerne aos critérios de natureza pedagógica de
constituição dos grupos/turmas, aplica-se o Despacho Normativo n.º 10- A/2018, de 19 de junho de 2018,
nos seus artigos:
 Artigo 2.º (Constituição de grupos e turmas),
 Artigo 3.º (Constituição de grupos na educação pré-escolar),
 Artigo 4.º (Constituição de turmas no 1.º ciclo do ensino básico),
 Artigo 5.º (Constituição de turmas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico),
 Artigo 6.º (Constituição de turmas no ensino secundário),
 Artigo 7.º (Disposições comuns à constituição de turmas).

Ressalve-se que quaisquer outros critérios, para além dos mencionados no Despacho Normativo serão,
após análise e aprovação do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral, insertos neste Projeto Educativo.

38

Reunidos pelas aprendizagens na diversidade

4.3. Opções estruturantes de natureza curricular
As opções estruturantes de natureza curricular encontram-se definidas nas matrizes que se seguem para
vigorarem a partir do ano de 2019/2020. Se e quando necessário, para os anos subsequentes poderão ser
introduzidas alterações.

1.º e 2º ano
Carga Horária
Semanal (b)

DL nº55/2018
Componente do currículo

1º e 2º ano
7 Horas

Matemática

7 Horas

Educação Artística (Artes
Visuais, Expressão
Dramática/teatro, Dança e
Música) (c )

3 Horas
TIC (f)

Estudo do Meio

Cidadania e Desenvolvimento

Português

3:30 Horas
5:00
Horas

Educação Física (c )

1:30 Horas

Apoio ao estudo (d)

1:30 Horas
3:00
Horas

Oferta Complementar (e )
Tempo a cumprir
Educação Moral e Religiosa (h)

1:30 Horas
25 Tempos
1 Hora

(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular,
de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver no ensino básico, com natureza
eminentemente lúdica, formativa e cultural.
(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.
(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado,
privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis.
(d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de
currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação.
(e) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) identidade e
documentos curriculares próprios.
(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo.
(g) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva
incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço.
(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa
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3.º e 4.º anos

Componente do Currículo

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro

Carga horária
semanal

Português -----------------------------------------------

7 horas

Matemática ---------------------------------------------

7 horas

Inglês -----------------------------------------------------

2 horas

Estudo do Meio ----------------------------------------

3 horas

Expressões Artísticas e Físico-Motoras ----------

3 horas

Apoio ao Estudo (a) -----------------------------------

1,5 horas

Oferta Complementar (b) ----------------------------

1 hora

Tempo a cumprir --------------------------------------

24,5 horas

Educação Moral e Religiosa (c) ----------------------

1 hora

Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas
de Português e Matemática, de acordo com o nº 1 do artigo 13.º
Atividade a desenvolver em articulação com a BE, integrando ações que promovam, de forma transversal, o desenvolvimento
da leitura.
Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
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2ºCiclo – Ensino Geral
DL nº55/2018

Carga horária semanal (a)

Componente do Currículo (b)

5º ano

6º ano

Total

Áreas Disciplinar/Disciplinas:
Línguas e Estudos Sociais
Português

250

Inglês

100

História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento

250
525

150

150

100

25

25

525

1050

350

700

Matemática e Ciências
Matemática

250

Ciências Naturais

100

100

Educação Visual

100

100

Educação Tecnológica

100

Educação Musical

100

100

25

25

350

250

Educação Artística e Tecnológica

Tecnologias de Informação e Comunicação

325

100

325

Educação Física

150

Educação Moral e Religiosa (c )

50(c )

50(c )

1350

1350

Oferta Complementar

(d )

(d )

Apoio ao Estudo (e )

100

100

200

Complemento à Educação Artística (f)

100

100

100

Total

150

650

300

2700

(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.
(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, de acordo com a
alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º
(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos, a organizar na
unidade definida pela escola.
(d) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, através da utilização do conjunto de
horas de crédito. Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista(m).
(e) Componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua organização, o tempo que
lhe é destinado e as regras de frequência.
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(f) Componente que possibilita a frequência de outros domínios da área artística, ao longo do ciclo, cuja oferta é objeto de decisão
da escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o efeito, os
recursos
humanos disponíveis, através da utilização do conjunto de horas de crédito.

2ºCiclo – Curso Básico de Música

Portaria nº223-A/2018

Carga horária semanal (a) (b)

Componente do Currículo (c)

5º ano

6º ano

Áreas Disciplinar/Disciplinas:

TOTAL

Línguas e Estudos Sociais
250

250

Português

100

Inglês

150
550

550

1100

150

100

50

50

Matemática

250

250

Ciências Naturais

100

Educação Visual

150

150

300

Educação Física (c )

150

150

300

História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática e Ciências

350

100

350

700

Formação Artística Especializada
Formação Musical e Classe Conjunto (d )
Formação Musical

225

315

225

315

630

Classes conjunto
90

Instrumento

90

Educação Moral e Religiosa (e )

50 (e )

50 (e )

( f)

(f )

(f )

Total (g) 1515
Oferta Complementar

(h )

1515

3030

(h )

(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo, com exceção da componente de
formação artística especializada.
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(b) Quando as disciplinas forem lecionadas em turma não exclusivamente constituída por alunos do ensino artístico especializado,
os alunos frequenta as disciplinas comuns das áreas disciplinares de formação geral com a carga letiva adotada pela escola de
ensino geral na turma que frequentam.
(c) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral semestral ou outro, de acordo com a
alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
(d) A distribuição da carga horária entre as duas disciplinas é da responsabilidade de cada estabelecimento de ensino. Sob a
designação de Classes de Conjunto incluem -se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara e Orquestra.
(e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo a organizar na unidade definida pela escola,
nunca inferior a 45 minutos e que acresce ao total da matriz.
(f) Carga horária de oferta facultativa, a ser utilizada, integral ou parcialmente, na componente de formação artística especializada
em atividades de conjunto ou no reforço de disciplinas coletivas.
(g) Se do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resultar um tempo total inferior ao total constante na matriz, fica
ao critério da escola a gestão do tempo sobrante, a utilizar
no reforço das componentes do currículo, com exceção da componente de formação artística especializada.
(h) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo nos termos do n.º 9 do artigo
13.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

4.4. Outros instrumentos de planeamento curricular
Neste âmbito consideram-se algumas possibilidades, desde logo os Domínios de Autonomia Curricular
(DAC), enquanto “área de confluência do trabalho interdisciplinar ou de integração curricular e nas quais a
escola concretiza as suas opções curriculares, ou seja, diferentes possibilidades de organização e gestão, à
disposição da escola, a implementar de acordo com as prioridades por ela definidas, no contexto da sua
comunidade educativa, decorrentes da apropriação do currículo e do exercício da sua autonomia, que
permitem a consecução das áreas de competências do Perfil dos Alunos”.
No campo de ação dos DAC, são desenvolvidos projetos, vertidos no Planeamento Curricular de Turma, e
que compreendem a definição dos temas, duração, disciplinas envolvidas, aprendizagens
essenciais/conteúdos programáticos/cidadania e desenvolvimento, competências e atividades a
desenvolver, calendarização, critérios de avaliação e instrumentos de avaliação, bem como a necessária
monitorização – e, aqui, defende-se o trabalho a desenvolver nos diferentes Conselhos de Turma, com as
orientações definidas nas reuniões dos Diretores de Turma.
A Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola (EECE), constitui um instrumento fundamental para
orientar o trabalho a desenvolver na escola, no sentido de concretizar os desafios da Estratégia Nacional de
Educação para a Cidadania (ENEC). A estratégia constitui-se como uma das linhas orientadoras transversal a
todo o Projeto Educativo, identificando e priorizando os domínios de Educação para a Cidadania a trabalhar
para cada nível de educação e ensino, no sentido de dar cumprimento aos eixos estruturantes delineados
no presente Projeto.
Assim, as várias estruturas, em cada ano letivo, devem definir como abordar esta temática, com as
diferentes possibilidades: tema aglutinador, temas por ano de escolaridade, por áreas, de forma horizontal
ou vertical…
No âmbito da flexibilização curricular, definiu-se a organização do funcionamento das disciplinas de
Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação (TIC), em dois tempos em regime semestral.
Com vista ao desenvolvimento dos instrumentos de planeamento curricular, são definidos momentos
semanais de trabalho colaborativo e interdisciplinar, contemplados em tempos de Articulação Curricular
(TAC) que possibilitam, em conjunto, produzir materiais que beneficiam, quer horizontalmente que
verticalmente, os alunos (ano e ciclo de escolaridade).
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Nesta perspetiva de coordenação e articulação, sem descurar os momentos informais – que se consideram
extremamente significativos – pretendem-se otimizar todas as ocasiões em que os vários intervenientes se
reúnem: conselhos pedagógicos, diretores de turma, conselhos de turma, reuniões de grupo, reuniões de
departamento…
Ainda se acrescenta o tempo, contemplado em horário de oferta complementar, Projetos de Turma (PT) ,
em que os diretores de turma trabalham semanalmente, com todos os alunos no âmbito da realização dos
projetos de articulação curricular
Também para promover e rentabilizar a diversidade e complementaridade entre as várias disciplinas,
procedeu-se à migração de tempos entre elas, dentro da mesma Componente Curricular, com o objetivo de
permitir a potencialização de cada uma, sem desperdícios. Tendo em consideração a especificidade do 1.º
CEB (regime de monodocência), destaca-se: a lecionação da totalidade das componentes curriculares, a
maior facilidade na gestão dos tempos letivos e, consequentemente, a facilidade de “gerir” o currículo de
forma integrada e em transdisciplinaridade.
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 55/2018, e das orientações nacionais e do Agrupamento, a nível da
Cidadania e Desenvolvimento, enquanto área de desenvolvimento transversal, que potencia os princípios
transdisciplinares e integradores, foi definida uma planificação para o 1.º ano de escolaridade.
O Departamento do 1º CEB entendeu não se justificar, por agora, a proposta de nenhum domínio ao nível
da autonomia curricular – podendo acontecer em anos subsequentes, caso se justifique.
Quanto à flexibilidade curricular – numa perspetiva de potenciar uma maior transdisciplinaridade e
integração, também pelo que se deixa exposto, foi acordado desenvolver projetos no seio de cada turma,
em função do tema aglutinador do Agrupamento, com a possibilidade mostrar os seus trabalhos, nos dias
definidos para o efeito, ou nos momentos adequados para o efeito.
Face ao constante contacto com novas experiências, orientações, normativos e, inclusive, evolução de
conceitos, o Departamento, em articulação e coordenação com as restantes estruturas do Agrupamento,
reavaliará, sempre que tal se justifique, a forma mais adequada de as assimilar e implementar.
Considera-se que estes instrumentos de planeamento curricular têm, necessariamente, de ser ajustados
em cada ano escolar, face às novas realidades: novos docentes que entram no Agrupamento, legislação
entretanto publicada, temas que se afiguram pertinentes, diferentes ofertas de escola, relações com a
Comunidade…
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5.

DIVULGAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
EDUCATIVO
Este Projeto, após aprovação pelos órgãos competentes, ficará disponível para consulta por

parte da comunidade escolar e educativa, em formato digital, no portal do Agrupamento (página Web do
AEA).
Durante o período de vigência poderão ser introduzidas alterações consideradas adequadas e ainda
aquelas que for necessário introduzir, por força da lei.
A aprovação, o acompanhamento e a avaliação Projeto Educativo é da responsabilidade do
Conselho Geral. A avaliação será realizada nas vertentes qualitativa e quantitativa, no final de cada ano
letivo e no final do período da sua vigência, de modo a compreender os progressos e os obstáculos e a
perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas.
Cabe à Direção e à equipa de avaliação interna a responsabilidade de avaliar a atividade do
Agrupamento.
Em linha de conta para a avaliação do presente projeto, dever-se-ão considerar os seguintes
instrumentos de avaliação, sem prejuízo de outros que, eventualmente, venham a ser utilizados:


Resultados escolares;



Relatórios de execução do Plano Anual de Atividades;



Relatórios de análise dos Planos de Melhoria;



Relatórios de avaliação das medidas de apoio educativo;



Relatório de Autoavaliação do AEA, a partir da CAF



Relatórios da IGE;

Emitido parecer favorável na reunião de Conselho Pedagógico, realizada no dia 20 de novembro de
2019.
O Diretor
Paulo Jorge de Abreu Pimentel

Aprovado em reunião do Conselho Geral, realizada no dia 21 de novembro de 2019.
O Presidente do Conselho Geral
Vítor Manuel da Cruz Rodrigues
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