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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Projeto Educativo, segundo o art.º 9 – Instrumentos de autonomia - 1.a) do 

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril e de acordo com o Dec. Lei nº 137/2012 

de 2 de julho, é o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado 

pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, 

no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias 

segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se 

propõe cumprir a sua função educativa; 

 

 

 

 

 

 

O presente documento constitui-se como a referência maior da ação 

educativa a desenvolver por todos os elementos da Comunidade Escolar.  

 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas das Olaias  

(Francisco Manuel dos Santos Gaspar Simões) 
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I. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

1. O meio envolvente  

As escolas do agrupamento, com exceção da Escola E B 1 Actor Vale e 

JI S. João nº 2, situam-se na zona oriental de Lisboa. 

A escola sede do Agrupamento localiza-se na Rua Prof. Mira Fernandes, 

nas Olaias, e nela estão integrados os 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. Esta 

escola, definida também como escola de referência para alunos cegos e de 

baixa visão, desde o ano letivo 2008/2009 é, desde setembro de 2009, território 

TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária). 

A Escola EB1 Engenheiro Duarte Pacheco com Jardim de Infância, 

situada no Bairro da Picheleira, freguesia do Beato, localiza-se na zona oriental 

do concelho de Lisboa e a Escola EB1 Actor Vale está situada na rua Actor 

Vale, freguesia de Penha de França, próxima da Alameda D. Afonso 

Henriques. O Agrupamento integra a escola do EB1/JI do Bairro do Armador 

situada na rua Gilberto Freyre, freguesia de Marvila, na antiga zona “M” de 

Chelas. 

As escolas do Agrupamento acolhem alunos de diferentes freguesias, 

cobrindo, assim, uma área bastante vasta e heterogénea: Beato; Areeiro, 

Marvila e Penha de França. A população escolar advém dos diferentes bairros 

e ruas pertencentes a estas freguesias: Bairro do Armador, Chelas, Bairro 

Portugal Novo, Afonso Costa, Alto da Bela Vista, Alameda Afonso Henriques, 

entre outras. 

As escolas do Agrupamento integram as freguesias, Beato, Areeiro, 

Marvila e Penha de França. 

 

Agrupamento de Escolas 

das Olaias (SEDE) 
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2. As Escolas 

O Agrupamento de Escolas das Olaias é composto pelas seguintes escolas: 

 Escola Básica de 1º ciclo Eng.º Duarte Pacheco 

 Jardim-de-Infância do Beato (integrado na escola EB1 Duarte Pacheco) 

 Escola Básica de 1º ciclo Actor Vale 

 Jardim-de-Infância S. João nº 2 (integrado na escola EB1 Actor Vale) 

 Escola Básica de 1º ciclo do Bairro do Armador  

 Jardim-de-Infância do Bairro do Armador (integrado na EB1 do Bairro do 

Armador) 

 Escola Básica de 2º e 3º ciclos das Olaias (escola sede do 

Agrupamento) 

A escola E. B. 1 Eng.º Duarte Pacheco integra o Jardim-de-infância do Beato, 

constituído por 2 salas. A escola possui oito salas  de aula, uma sala de centro 

de recursos (biblioteca escolar e sala de Informática), uma sala de expressões, 

um ginásio. Tem uma cantina com sistema de catering frio e dois espaços de 

recreio. 

A escola Actor Vale integra o Jardim de Infância S. João nº 2, constituído por 

duas salas. A escola é constituída por dois pisos, distribuídos por dois blocos 

(norte e sul): No bloco norte, há 3 salas de aula e uma sala a funcionar como 

centro de recursos no rés-do-chão, e há 4 salas de aula no 1º andar. No bloco 

sul, há 2 salas de aula no rés-do-chão e 4 salas de aula no 1º andar. Para além 

das salas de aula existe um gabinete da coordenação, uma sala no exterior 

para dinamização de atividades em pequeno grupo, um refeitório com confeção 

local que funciona em dois turnos, quatro casas de banho para os alunos, duas 

casas de banho para os docentes e não docentes, duas arrecadações, dois 

compartimentos diminutos no 1º andar e dois no rés-do-chão para apoio das 

assistentes operacionais. Circundando o edifício escolar, existe um pátio de 

recreio de piso irregular e cujas dimensões e forma dificultam a vigilância nos 

períodos de recreio. O espaço é agradável mas carece de um parque infantil. 

A escola E. B. 1 do Bairro do Armador que inclui 1º ciclo e jardim-de-infância 

situa-se no Bairro do Armador e é constituído por dois edifícios, um para o 1º 

ciclo, equipado com doze salas de aula, várias salas de atividades, biblioteca, 

refeitório com confeção local e um ginásio com balneários. O edifício do Jardim 
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de Infância, também equipado com refeitório com confeção local, tem seis 

salas de atividades e com três espaços preparados para atividades de 

expressão plástica. Ambos dispõem de vários gabinetes de trabalho destinados 

à direção e coordenação entre outros. O espaço exterior situado entre os dois 

edifícios inclui um campo de jogos, uma zona coberta e espaços de zonas 

verdes. 

A escola E. B. 2, 3 das Olaias, sede do Agrupamento possui quatro blocos e 

um pavilhão gimnodesportivo. No primeiro, à entrada, encontram-se a receção, 

os serviços administrativos, a sala de professores, o gabinete da direção da 

escola, a reprografia, um pequeno compartimento para a chefe do pessoal não 

docente, uma sala para a educação especial, duas casas de banho; no 

primeiro andar, há a biblioteca, sala da psicóloga, uma sala de música, uma 

sala de audiovisuais, duas pequenas salas para diretores de turma (2º e 3º 

ciclos respetivamente), uma pequena sala do GAAF. No segundo bloco, com 

um único piso, encontramos a sala de convívio dos alunos, um bar/bufete para 

alunos e outro para professores, uma papelaria, um refeitório com catering 

quente, uma pequena sala direcionada para arquivo de documentos, uma sala 

de apoio ao pessoal não docente e duas casas de banho. Os restantes dois 

blocos incluem as salas de aula, duas casas de banho e um gabinete de apoio 

ao pessoal não docente. 

Num deles, designado bloco A, no rés-do-chão, encontram-se quatro salas 

destinadas a aulas de educação visual, educação tecnológica e de azulejaria. 

No primeiro andar há oito salas e dois gabinetes, sendo um destinado ao 

gabinete de disciplina. O outro bloco, designado bloco B, possui dois 

laboratórios de ciências, um de físico-química e duas pequenas salas de aula. 

No primeiro andar há oito salas, sendo uma a sala TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) e dois pequenos gabinetes que funcionam 

respetivamente como salas de apoio ao projeto PES (Promoção e Educação 

para a Saúde) e uma sala de apoio à educação especial, além de uma 

arrecadação para material informático. 

O pavilhão gimnodesportivo, concluído em 2007/2008, possui um campo de 

jogos, um ginásio, um gabinete para os professores de educação física com 

duas casas de banho incluídas, uma sala de arrumações, dois balneários e 

dois vestiários e uma sala para aulas teóricas. 
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A toda a volta da escola existe um espaço amplo que inclui alguns canteiros 

ajardinados. Possui dois campos de jogos. 

 

3. Organização Estrutural 

3.1. Órgãos de Gestão 

Conselho Geral 
Diretor 

Conselho Pedagógico 

3.2. Estrutura de Orientação Pedagógica 

Departamentos Curriculares 

Conselho de Diretores de Turma 

Conselhos de Turma/ Conselhos de Docentes 

3.3. Serviços Especializados de Desenvolvimento Pedagógico 
SPO- Serviço de Psicologia e Orientação; 

Educação Especial 

GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) 

Apoios Educativos 

Biblioteca Escolar 

3.4. Atividades Extracurriculares 

Desporto Escolar 

Clubes 
CAF (Componente de Apoio à Família) 
AAAF (Atividades de Animação e de Apoio à Família) 
AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) 

3.5. Abertura ao exterior 

Parcerias e Protocolos com paróquias, universidades e outras 

instituições: Juntas de Freguesias de Penha de França, Beato, 

Marvila e Areeiro, Câmara Municipal, Gebalis, Lapsis, Associação 

Mediar, Instituto de Psicologia Aplicada, Formação Psiprograma, 

Projeto Sementes, Médicos do Mundo, Centro de Saúde S. João 

e paróquia do Espírito Santo.  
 

3.6. Organograma 
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II. CARACTERIZAÇÃO HUMANA 

 

O Agrupamento de escolas das Olaias caracteriza-se por uma grande 

diversidade cultural, o que se traduz em dificuldades reais e objetivas para o 

sucesso educativo e para o desenvolvimento pessoal e social de todas as 

crianças e jovens. A diversidade linguística da comunidade em que a escola se 

encontra inserida não é facilitadora da comunicação Escola – Família e 

Família-Escola. 

 

1. Os alunos 

A população escolar do Agrupamento é de 1259 alunos. Na escola sede 

leciona-se do 5º ao 9º ano, um CEF- Cursos de Educação e Formação, um CV-

Curso Vocacional (apenas em 2016/2017 – 2º ano), PIEF-Programa Integrado 

de Educação e Formação (de 1º, 2º e 3º ciclos) e PLNM-Português Língua Não 

Materna. Nas outras escolas do agrupamento leciona-se do jardim-de-infância 

ao 4º ano. Estão distribuídos do seguinte modo: Jardim-de-infância – 244, 1º 

ano – 70, 2º ano – 89, 3º ano – 95, 4º ano – 65, 5º ano – 112, 6º ano – 112, 7º 

ano – 95, 8º ano – 87, 9º ano – 71, 1 curso CEF - 23, PIEF – 45, 1 curso 

vocacional (de continuidade) - 10. 

No universo dos alunos, relativamente ao género, o sexo feminino é em 

maior número. 

Um número considerável de jovens manifesta desinteresse, indisciplina, 

fraco envolvimento nas aprendizagens, baixa assiduidade e retenções 

frequentes. 

Este Agrupamento inclui ainda um elevado número de alunos integrados 

em instituições de acolhimento (nomeadamente a Obra do Ardina, a Casa dos 

Plátanos, a Casa das Cores e o Centro de Acolhimento e Proteção aos 

Refugiados) e de alunos referenciados na CPCJ - Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens ou no Tribunal de Menores. 

O Agrupamento recebe também um número significativo de alunos que 

constitui uma população flutuante nomeadamente, alunos integrados em 

instituições de acolhimento temporário e alunos com transferências 
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compulsivas de outras escolas, alunos refugiados, o que causa instabilidade no 

funcionamento do grupo/turma. 

A maioria dos alunos que frequenta este Agrupamento de Escolas faz 

parte de agregados familiares de estatuto socioeconómico baixo; emprego 

precário ou desemprego; carências alimentares; higiene e saúde frágeis; 

problemas de exclusão social e pertença a diversas nacionalidades e etnias. 

Há ainda alunos ao cuidado de várias instituições. 

O número de alunos em que o português não é a língua falada no seio 

familiar é elevado, o que dificulta a apropriação do conhecimento e a 

comunicação oral e escrita. 

Registam-se elevadas taxas de absentismo e abandono escolar na 

população emigrante (incluindo refugiados) e na população de etnia cigana. 

 

2. Famílias 

Analisadas as fichas biográficas, resultaram as seguintes conclusões: 

relativamente à caracterização dos encarregados de educação por 

nacionalidades, está demonstrada a diversidade cultural, com proveniências da 

Europa, África, Américas e Ásia. Existem no Agrupamento muitos alunos de 

etnia cigana. Da diversidade social e cultural resultam vários problemas de 

integração e identidade social, que se refletem no contexto escolar. Alguns 

destes pais/encarregados de educação, apesar de já terem adquirido a 

nacionalidade portuguesa, mantêm as suas raízes e continuam a falar a sua 

língua materna no seio familiar e no convívio social mais próximo. 

Quanto à caracterização dos encarregados de educação por habilitações 

literárias, verifica-se que estes têm, na grande maioria, um nível de 

escolarização não superior ao 2º Ciclo. A presença dos encarregados de 

educação na escola é pouco frequente e pouco numerosa. Comparecem 

essencialmente quando convocados e acompanham pouco as aprendizagens 

dos seus educandos. Esta baixa escolarização não lhes permite aceder a 

empregos bem remunerados e estáveis. Em consequência desta precariedade, 

a situação dos agregados familiares é complexa e gera falta de 

acompanhamento dos jovens que ficam entregues a si próprios e à escola. 

Analisando os dados caracterização dos encarregados de educação por 

situação profissional, vem crescendo o número de pais desempregados, 



 

11 

subsistindo com o rendimento social de inserção ou com atividades liberais não 

declaradas. Grande parte da população escolar provém de núcleos de 

alojamento social GEBALIS - Gestão dos Bairros Municipais de Lisboa, e em 

muitos casos, não se lhe conhece qualquer tipo de atividade profissional. 

A situação socioeconómica, aliada à diversidade linguística e à baixa 

escolarização, dificulta o acesso à plena cidadania. Os rendimentos da maior 

parte destas famílias provêm, sobretudo, de trabalhos incertos, da construção 

civil, dos serviços de limpeza, de subsídios estatais e de outras proveniências 

desconhecidas pela escola.  

De referir o facto de encontrarmos muitas famílias disfuncionais ou com 

um ou mais elementos em instituições prisionais.  

 

3. Docentes 

O corpo docente da escola sede é constituído por 117 professores dos 

quais 84 são do quadro de escola e entre eles 7 professores de apoio aos 

alunos com NEE – Necessidades Educativas Especiais - 4 (provenientes do 

grupo 910 – Educação Especial - apoio a crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais de carater permanente) e 4 (provenientes do grupo 930 – 

Educação Especial - apoio educativo a crianças e jovens cegos e ou baixa 

visão), sendo a maioria do sexo feminino. 

A escola Eng.º Duarte Pacheco tem 5 docentes para o 1º ciclo e 1 

Educador de Infância para o Jardim de Infância do Beato, mais uma 

coordenadora de estabelecimento com turma. 

A escola Actor Vale tem 11 professores, 1 professor da educação especial 

(910) e um partilhado com o Bairro do Armador (910), mais uma coordenadora 

de estabelecimento sem turma. O Jardim de Infância S. João nº 2, tem 2 

Educadoras de Infância. 

A escola do Bairro do Armador tem 8 professores do 1º ciclo, dois 

professores do (930) e um professor do (910), partilhada com a escola Eng. 

Duarte Pacheco mais um coordenador de estabelecimento sem turma. O 

Jardim de Infância do Bairro do Armador tem 5 Educadoras de Infância. 

A média de idades é de 45 anos. 
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Os professores na sua grande maioria são licenciados / com formação 

superior e profissionalizados. 75% têm vínculo efetivo ao Agrupamento, 

estando os outros docentes a contrato. 

4. Pessoal não docente 

A distribuição de serviço do pessoal não docente é feita de acordo com o 

perfil e a experiência no desempenho das funções que lhe são destinadas e 

estão distribuídos no agrupamento da seguinte forma: 

Na Escola sede - 23 Assistentes operacionais, 8 funcionários 

administrativos, 1 funcionário da segurança do ME; Na escola Eng. Duarte 

Pacheco - 2 assistentes operacionais, 1 assistente operacional da CML; Na 

escola Actor Vale - 3 assistentes operacionais. Na escola do Bairro do 

Armador, 2 assistentes operacionais da Câmara Municipal e 2 assistentes 

operacionais da escola. Nos Jardins de Infância, 1 assistente operacional no 

Beato, 2 no Jardim de Infância S. João nº 2 e 5 no Jardim de Infância Bairro do 

Armador, e uma Psicóloga que abrange os quatro Estabelecimentos de Ensino 

do Agrupamento. 

 

 

 

 

III – DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

5.1 - Ambiente Interno 

5.1.1 - Pessoal docente e não docente 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Bom relacionamento e colaboração entre 
pares 
 

Estabilidade do corpo docente  
 

Empenho na implementação de 
respostas pedagógicas no sentido de ir 
ao encontro das necessidades dos 
alunos 
 

Disponibilidade para diferentes tarefas e 
para diferentes locais de trabalho 
 

Boa interação com os alunos 
 

Interdisciplinaridade que confira um 
sentido mais estratégico e coerente à 
ação educativa.  
 

Troca de experiências/colaboração entre 
os professores e a comunidade ainda 
pouco profícua 
 

Insuficiente formação do pessoal não 
docente 
 

Articulação entre ciclos 
 

Material pedagógico e de desgaste para 
os alunos 1.º ciclo Educação Especial 
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Motivação e empenho dos profissionais 
na prossecução das metas definidas no 
Plano de Melhoria – TEIP 
 

Disponibilidade da direção para ouvir os 
professores e a comunidade educativa 

 

5.1.2 – Estudantes e Ambientes de ensino e aprendizagem 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Cultura assente em relações de afeto 
entre alunos, docentes e assistentes 
operacionais  
 

Preparação dos alunos para os exames 
em horário extra-letivo 
 

Existência de um Gabinete de Disciplina 
(GD). (1) 
 

Biblioteca Escolar  
 

Projetos para a melhoria das 
aprendizagens e competências dos 
alunos. (2)  
 

Gabinete de apoio ao aluno e família 
(GAAF). (3) 
 

Desporto escolar 

Cultura de envolvimento dos 
pais/encarregados de educação no 
acompanhamento dos seus 
filhos/educandos  
 

Falta de hábitos e métodos de trabalho  
 

Deficiente expressão oral e escrita e de 
interpretação e produção de 
textos/documentos 
 

Passividade intelectual e falta de 
autonomia 

 

(1) Gabinete de disciplina - Acompanhamento aos alunos indisciplinados após saída das salas de aula. 

(2) As atividades organizadas pelos projetos e clubes constituem-se como uma extensão dos currículos, 

operacionalizando, de um modo criativo e motivador, muitos conceitos, teorias e ideias, promovendo, nos 

alunos, um modo diferente de investigar, de saber e de agir.  

(3) GAAF- é um serviço do Agrupamento que pretende dar resposta ao nível de prevenção do abandono 

e absentismo escolar e de promoção da relação entre Escola – Família – Comunidade. 

 

5.1.3 - Recursos e Parcerias 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Rede de parceiros da comunidade 
(instituições, empresas…).  
 

Orientação vocacional   
 

Organização de eventos, divulgação da 
oferta formativa e diversidade de 
atividades, clubes e projetos.  

Fraca participação dos pais/encarregados 
de educação no processo educativo dos 
seus educandos.  
 

Material de desgaste nos Jardins de 
Infância. 

 
5.1.4 - Resultados 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Melhoria progressiva de resultados 
escolares, ao longo do ciclo de estudos. 

Taxas de insucesso com maior incidência 
nas disciplinas de português e 
matemática. 

 

5.2– Ambiente Externo 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
Relacionamento institucional com a 
autarquia e com as várias entidades 

Imagem externa da escola que nem 
sempre corresponde à qualidade do 
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parceiras do Agrupamento 
 

Criação de uma microrrede / TEIP com 
os agrupamentos TEIP Patrício Prazeres 
e Marquesa de Alorna 

trabalho realizado. 
  
Desvalorização do esforço e do trabalho 
escolares. 
 

Precariedade económica e social das 
populações num contexto de recessão.  

 
IV. PRINCÍPIOS 

 

Formação integral  

Fomentar atitudes e valores que respeitem o ser humano e desenvolvam 

a capacidade de intervenção na sociedade; 

Promover o desenvolvimento integral do aluno nas várias vertentes. 

Educação para a multiculturalidade 

Promover a igualdade de oportunidades na aquisição e formação do 

saber científico e social e valorizar a multiculturalidade e o respeito pelos 

outros.  

Assegurar uma educação básica, tendo em conta os interesses e as 

diferenças do indivíduo no seu contexto social e cultural; 

Criar dispositivos que permitam a integração total no meio escolar; 

Integração ética no mundo global 

Motivar os alunos para uma aprendizagem permanente e prepará-los 

para desempenharem atividades úteis socialmente; 

Envolver a comunidade educativa em ações direcionadas para o papel 

da família na educação e para uma cultura de aprendizagem ao longo da vida; 

Exigência de Qualidade 

Desenvolver uma cultura de rigor, exigência e qualidade, para conseguir 

dar uma resposta aos desafios colocados no mundo atual, promovendo o 

sentido de estima e respeito mútuos e a responsabilização partilhada.  

Cimentar a relação escola – família – comunidade como fonte de 

vitalidade da escola devendo a cooperação ser considerada uma mais-valia no 

desenvolvimento da qualidade educativa. 
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V. METAS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 

 
META 1 - Melhorar a qualidade das 

aprendizagens 
Estratégias de Ação 
(Operacionalização) 

a) Implementar da supervisão da prática letiva para troca 

efetiva de experiencias e colaboração interpares; 

- Prática da supervisão pedagógica entre pares; 

 - Maior trabalho colaborativo, entre pares, a nível de estratégias de 

gestão/organização curricular; 

- Sessões de trabalho, pelos grupos de ano, para preparação de materiais, de 

instrumentos de avaliação e fichas de trabalho, reflexão sobre os instrumentos da 

prática de supervisão e apuramento das boas práticas identificadas nas reuniões 

entre pares. 

b) Promover com maior eficiência, a autonomia dos alunos no 

processo de aprendizagem 

- Apoio às aprendizagens através de aplicação de técnicas e métodos de estudo; 

- Criação de um espaço de apoio nas diferentes áreas curriculares, a nível do 3º 

ciclo. Esta ação decorrerá ao longo do ano letivo – Aluno +; 

- Acompanhamentos individualizados (para alunos referenciados por razões de 

assiduidade irregular e/ou indisciplina); 

- Tutoria do diretor de turma (um tempo semanal com o grupo-turma ou, em 

casos excecionais, com pequenos grupos ou em acompanhamentos individuais, 

dentro ou fora da sala de aula no horário letivo dos alunos); 

- Aulas de Apoio Pedagógico acrescido em português e matemática (para os 

alunos do 9º ano propostos pelo professor curricular da disciplina, em 

acompanhamento individualizado a um pequeno grupo de alunos com maiores 

dificuldades diagnosticadas). 
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c) Promover uma articulação mais eficiente da gestão do 

currículo nos anos de transição de ciclos 

Encontros mais frequentes para o efeito: 

- Sessões de trabalho entre os educadores da educação pré-escolar e os 

docentes do 1º ano, entre os docentes do 4º ano e do 5º ano e entre os docentes 

do 6º ano e do 7º ano, para análise da avaliação diagnóstica dos alunos e 

respetivo acompanhamento do desenvolvimento do plano de aprendizagem e 

avaliação dos resultados;  

- Trabalho colaborativo entre: 
 Os professores das várias disciplinas do mesmo ano, quer a nível de conteúdos quer 

a nível de atividades. 

 Os professores dos vários ciclos, com disciplinas afins, quer a nível de 

conteúdos/temas quer a nível de atividades. 

 
d) Promover o sucesso escolar dos alunos através de uma 

pedagogia diferenciada 

- Aplicação de técnicas e métodos de estudo diferenciados; 

- Supervisão da realização dos trabalhos de casa e esclarecimento de dúvidas; 

- Preparação de testes com adaptações curriculares; 

- Criação e consolidação de hábitos de leitura e de escrita. 

e) Melhorar o sucesso a português e a matemática - Aplicação do funcionamento da Turma Mais, a português, nos 1º e 2º anos de 

escolaridade, e a matemática, no 2º ano, nas 3 escolas do 1º ciclo, ao longo do 

ano letivo; 

- Aplicação do funcionamento da Turma Mais, a português e a matemática no 5º 

ano, e apenas a matemática no 7º ano, ao longo do ano letivo. 

- Apoio ao Estudo (acompanhamento ao estudo em 2 tempos semanais, para 

português e matemática e outra disciplina a decidir pelo conselho de turma para 

cada disciplina, para grupos de alunos do 5.º e 6º ano, com o mesmo nível de 

conhecimentos, a funcionar em regime de rotatividade); 
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f) Generalizar as boas práticas no âmbito da coordenação, 

monitorização e avaliação 

- Reuniões de departamento e subdepartamento com vista à comunicação mais 

dinâmica e eficaz para uma maior consolidação das práticas e efetiva articulação 

entre todos; 

- Sessões de trabalho/coordenação entre as Coordenadoras Pedagógicas, desde 

a educação pré-escolar ao 3º ciclo, e os diretores de turma/os professores 

titulares/educadores; 

- Sessões de trabalho/coordenação entre Coordenadora TEIP e Equipa 

Multidisciplinar, GAAF, Mediador de Conflitos/TIL e SPO; 

- Extensão do trabalho colaborativo, entre pares, a nível de estratégias de 

gestão/organização curricular; 

- Aplicação do mesmo teste diagnóstico por disciplina/ por ano de escolaridade, 

em todas as turmas; 

- Aplicação de no mínimo um teste sumativo por período/ por disciplina/ por ano 

de escolaridade, em todas as turmas. 

g) Valorizar a importância da Escola na construção do projeto 

de vida do aluno 

- Atividades específicas em que o ambiente escolar seja utilizado de forma a ser 

percecionado pelos alunos como essencial para a construção de um percurso 

(académico) que se irá refletir na sua vida; 

- Acompanhamento aos alunos e à família com vista à responsabilização do aluno 

e encarregado de educação pelo seu percurso escolar; 

- Apoio e acompanhamento aos alunos e respetivas famílias das escolas do 1º 

ciclo e jardins-de-infância, em que se proporcione um ambiente escolar saudável 

e harmonioso por meio de uma maior colaboração e articulação entre os agentes 

envolvidos. 
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h) Contribuir para colmatar as dificuldades em ultrapassar os 

obstáculos inerentes à especificidade de cada cultura 

- Desenvolvimento de currículo próprio para alunos de LPNM; 

- Criação de situações de aprendizagem tendo em conta os interesses e as 

diferenças dos alunos e do seu contexto social e cultural; 

- Desenvolvimento de atividades que integrem as diferentes culturas no espaço 

sala e na escola; 

- Comemoração das festas tradicionais de outras culturas. 

i) Contribuir com medidas específicas de diversificação 

curricular para alunos que, dentro e fora da escolaridade 

obrigatória, revelem problemas de integração e/ou 

insucesso escolar repetido, risco de exclusão e 

necessidades educativas especiais.  

- Oferta de Cursos Vocacionais, Cursos de Educação e Formação e Projeto de 

Integração e Educação e Formação; 

 

j) Desenvolver competências sociais, cívicas, instrumentais, 

tecnológicas e ambientais; 

- Utilização  de dinâmicas de grupo com os alunos para envolvê-los: 

 Na construção de uma conduta escolar adequada;  

 No desenvolvimento do respeito pelo outro; 

 Na promoção de um bom convívio em grupo, principalmente no ambiente escolar; 

- Aplicação de programas de competências sociais para os alunos; 

- Criação de projetos que promovam uma imagem da escola mais positiva. 

k) Promover a criatividade, inovação, empreendedorismo e 

liderança; 

- Exposição e divulgação de trabalhos realizados pelos alunos; 

- Participação em concursos de âmbito local, nacional e internacional; 

- Valorização de trabalhos inovadores de iniciativa individual ou coletiva e sua 

divulgação. 

l) Promover o gosto pela arte, desenvolvendo a sensibilidade 

e o sentido de apreciação estética do mundo e a expressão 

cultural. 

Exposições de trabalhos elaborados pelos alunos; 

Visitas de estudo a museus, galerias de arte e outros. 
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m) Promover uma consciência ambiental, individual e coletiva, 

para o desenvolvimento sustentável do meio e da 

sociedade. 

- Visitas de estudo aos centros de tratamento de resíduos; 

- Criação de projetos que contribuam para a apropriação de comportamentos que 

reduzam a pegada ecológica. 

n) Utilizar as tecnologias da informação e comunicação de 

forma integrada e transversal, criando dinâmicas de 

interação com os meios informáticos e multimédia em 

diferentes contextos educativos. 

- Utilização de quadros interativos, plataformas de aprendizagem e de gestão e 

sistemas de comunicação digital. 
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META 2 - Promover a formação da comunidade 
educativa 

Estratégias de Ação 
(Operacionalização) 

a) Desenvolver programas e protocolos com instituições de 

âmbitos diversos 

- Participação em projetos, concursos e iniciativas promovidas por entidades 

externas ao agrupamento; 

- Encontros de trabalho com parceiros da comunidade (trabalho técnico); 

- Microrrede: 

  Oportunidades de formação e desenvolvimento pessoal e social 

proporcionadas e/ou mediadas pela escola, abrangendo o aluno, as suas 

famílias e a comunidade no seu todo; 

 Organização de eventos conjuntos que permitam a partilha e análise de 

experiências desenvolvidas; 

 Ações de formação e de reflexão conjuntas, em torno das problemáticas 

consideradas prioritárias. 

b) Incrementar as redes colaborativas entre os vários 

estabelecimentos de educação que integram o agrupamento  

- Projetos interescolas e interciclos; 

 

c) Reduzir as dificuldades de comunicação/articulação entre as 

estruturas internas e uniformizar procedimentos 

- Participar e desenvolver a articulação efetiva entre todos os documentos 

estruturantes do agrupamento, nomeadamente na realização das atividades 

curriculares e extracurriculares; 

- Trabalho de articulação curricular, reflexão conjunta e tomadas de decisão 

relativas à operacionalização dos princípios enunciados no projeto educativo: 

 Preparação de materiais, nomeadamente as planificações anuais, e de 

instrumentos/testes de avaliação, incluindo os de diagnóstico; 

 Análise dos resultados das aprendizagens, reflexão sobre estratégias 

aplicadas em sala de aula e eventuais reformulações; 
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- Plano Tecnológico da Educação (organização e dinamização de atividades em 

articulação e apoio a iniciativas no âmbito da comunidade educativa). 

d) Fomentar o cumprimento das normas de conduta dentro e 

fora da sala de aula 

- Recurso ao núcleo de mediadores de conflitos; 

- Acompanhamento aos alunos indisciplinados após saída das salas de aula; 

- Gestão e mediação de conflitos (Tutoria a alunos mais indisciplinados, 

contactos com famílias e atendimento a E.E de alunos com maior índice de 

indisciplina); 

- Aplicação de medidas disciplinares dissuasoras e corretivas; 

- Coadjuvação comportamental (acompanhamento aos professores em sala de 

aula com maior índice de indisciplina ou com maior número de alunos 

indisciplinados); 

- Gabinete de disciplina. 

e) Valorizar e premiar o esforço, mérito e as atitudes de 

cooperação e solidariedade. 

- Atribuição de diplomas e distinção no quadro de honra; 

- Elogio das atitudes positivas dos alunos junto das famílias e dos encarregados 

de educação, quer nas reuniões formais quer em momentos informais 

(Reuniões com encarregados de educação); 

- Publicitação, a nível de escola, de projetos, de boas práticas e de 

comportamentos solidários, de alunos, pessoal docente e pessoal não docente, 

a nível individual ou de grupo. 

f) Apoiar o processo de escolhas vocacionais (abranger o 

programa de orientação vocacional a todos os alunos 

assíduos do 9º ano e em ano terminal de ciclo das turmas 

dos Cursos Vocacionais, Cursos de Educação e Formação e 

- Programa de Orientação Vocacional - psicóloga em colaboração com os 

diretores de turma, destinado às turmas de 9º ano e às turmas de CEF e cursos 

vocacionais. (As sessões ocorrem no 1º e parte do 2º períodos no tempo de 

Tutoria do DT com a turma, em horário extra letivo ao longo do ano). 
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Projeto de Integração e Educação e Formação). - Encaminhamento de alunos em risco para percursos de formação pré-

profissional. 

g) Promover iniciativas de formação e de apoio à 

operacionalização do projeto educativo para docentes, 

encarregados de educação, alunos e assistentes 

operacionais. 

- Ações de sensibilização/formação para famílias, docentes/técnicos e 

funcionários nas escolas do agrupamento e/ou em espaços da comunidade; 

- Sessões de sensibilização aos professores titulares de turma sobre o sistema 

“Braille”; 

- Sessões para sensibilização e tópicos de conduta para com os alunos cegos. 

h) Promover a imagem externa do Agrupamento através da 

divulgação das boas práticas educativas junto da 

comunidade.  

- Divulgação das boas práticas educativas junto da comunidade; 

- Semana multicultural a realizar na EB 2,3 das Olaias para todos os alunos do 

agrupamento numa semana a designar. 

i) Melhorar os espaços físicos do Agrupamento, nas vertentes 

estéticas e funcional, através do levantamento das situações 

críticas e da mobilização dos recursos da comunidade 

escolar e parceiros. 

- Levantamento de situações críticas sempre que necessário; 

- Realização de projetos de intervenção multidisciplinar; 

- Mobilização dos recursos da comunidade escolar. 

j) Implementar a segurança no Agrupamento (através da 

elaboração e realização de planos de emergência e de 

evacuação e através do reforço da vigilância no quotidiano). 

- Realização de simulacros; 

- Elaboração e realização de planos de emergência; 

- Reforço da vigilância no quotidiano. 

k) Incrementar a participação dos alunos na vida escolar,  - Criação de momentos de formação / reflexão para uma cidadania mais 

consciente; 

- Assembleias com delegados, subdelegados e representantes dos alunos 

estrangeiros; 

- Divulgação das atas das assembleias à comunidade; 

- Seleção e concretização/viabilização das atividades propostas pelos alunos. 



 
23 

- Oficinas de formação para Diretores de Turma e professores titulares de 

turma. 

l) Implementar com mais consistência o Projeto de 

autoavaliação do agrupamento. 

- Construção de um documento que sistematize a informação dos documentos 

estruturantes; 

- Divulgação dos resultados, através de relatórios trimestrais apresentados ao 

Conselho Pedagógico; 

- Construção, na Plataforma Moodle, de um espaço de divulgação e partilha de 

informações. 

m) Contribuir para um maior envolvimento dos encarregados de 

educação/ famílias no trabalho realizado nas escolas  

- Maior participação e colaboração nas atividades e projetos; 

- Convites mais regulares para visitas às escolas e verem os trabalhos 

realizados pelos alunos; 

- Dinamização de sessões de formação direcionadas para a mudança de 

práticas parentais e resolução de problemas específicos. 
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META 3 - Promover a atividade física e hábitos 
de vida saudável através da prática desportiva 

Estratégias de Ação 
(Operacionalização) 

a) Incentivar a prática de exercício físico e a participação ativa 

na vida escolar conducente à prevenção do absentismo e 

abandono escolar 

- Desporto escolar (participação nos clubes existentes no agrupamento: 

basquetebol, futsal, râguebi e outras atividades como o corta-mato, mega 

sprinter e torneios inter-turmas). 

b) Promover a educação para a saúde (PES) - Rastreios visuais para os alunos do agrupamento; 

- Ações de sensibilização (importância do pequeno almoço e hábitos 

alimentares e saudáveis). 

c) Diminuir situações de carência/exclusão social de alunos e 

famílias. 

- Reforço alimentar (para alunos carenciados / famílias desorganizadas). 

 



 

25 

VI. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

No âmbito do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril (alínea c), número 

1, do artigo 13º), com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, compete ao Conselho Geral “Aprovar o projeto educativo e acompanhar 

e avaliar a sua execução.”  

Este trabalho de avaliação do PE deverá ser feito por uma equipa de 

avaliação que criará os instrumentos mais adequados para o efeito e 

acompanhará a sua implementação.  

A partir da análise dos dados recolhidos, cabe à equipa propor as 

alterações/adaptações que julgar pertinentes ao conselho pedagógico e ao 

conselho geral do Agrupamento. Nestas propostas serão também considerados 

os resultados da avaliação externa. 

O desenvolvimento e a avaliação do PE distribuem-se pelas seguintes 

fases:  

1. Implementação;  

1.1. Divulgação do Projeto Educativo após a sua aprovação, através dos 

meios tradicionais, designadamente através da distribuição de exemplares em 

locais de consulta e da sua disponibilização na página Web da Escola; 

1.2. Articulação com restantes documentos estruturantes da escola 

(Plano Anual de Atividades e Plano de Melhoria TEIP).   

 

2. Monitorização  

O acompanhamento e monitorização devem ser feitos tendo em conta:  

2.1. A aferição do grau de consecução das linhas de ação definidas no 

Projeto Educativo;  

2.2. A articulação do Projeto Educativo com o Plano Anual de Atividades, 

Plano de Melhoria TEIP, Clubes e Projetos;  

 

3. Relatório de Avaliação 

 Os relatórios de avaliação permitirão a divulgação das conclusões à 

comunidade. A partir destas caberá às estruturas próprias valorizar e reforçar 

as boas práticas e corrigir outras menos conseguidas, numa perspetiva de 
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reorientação de toda a prática educativa. Estes relatórios funcionarão como 

ponto de partida para a reformulação do PE. 

 
 
 

Agrupamento de Escolas das Olaias 

A Equipa de Trabalho 

Encontra-se em anexo a este Projeto Educativo, 

o “Plano de Estudo do Agrupamento (Escola TEIP) - A Escola 

somos Nós”, que faz parte integrante deste Projeto Educativo, que 

será reformulado todos os anos letivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Plano de Estudo é um instrumento que define as estratégias de desenvolvimento do 

currículo nacional, estabelecendo as formas de organização e de condução do processo 

de ensino e aprendizagem, orientadas pela análise da situação e dos problemas 

concretos, pelas prioridades que o Agrupamento contempla para a sua ação, com base 

nos recursos materiais e humanos de que dispõe.  

Trata-se de um Plano dinâmico que vai acompanhar o período de vigência do projeto 

educativo e como tal será sujeito a ajustamentos anuais. 

Com a elaboração e apresentação deste Plano, pretende-se criar uma dinâmica de 

Agrupamento e de crescimento social. Procuramos garantir que todos os alunos, através 

de aprendizagens significativas, adquiram um conjunto de saberes, técnicas e práticas 

essenciais à vida ativa, norteados por um conjunto de valores que os façam crescer na 

diferença. 

O Plano de Estudo Curricular do Agrupamento é o documento unificador que, no respeito 

pela Lei vigente, conforme o Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho, pelo Projeto 

Educativo e pelo Regulamento Interno, contém todos os dados necessários à construção 

dos Projetos Curriculares de Turma, assumindo a forma como o Agrupamento desenvolve 

a proposta curricular nacional, adequada à consecução das aprendizagens que integram o 

currículo dos alunos. 

 

No final de cada ano letivo será objeto de avaliação, ficando sujeito às alterações que se 

entenderem necessárias. 

Tendo em conta o contexto socioeducativo das escolas do agrupamento, pretende-se 

concretizar o direito à educação e à igualdade de oportunidades no acesso e no sucesso 

escolares, em articulação com o Projeto Educativo, com o Plano Anual de Atividades e 

com o Plano de Melhoria Plurianual TEIP. 
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A ESCOLA SOMOS NÓS 

 

No presente Plano de Estudo apresentam-se as componentes do currículo propriamente 

dito, ao nível da educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, e das ofertas 

formativas em funcionamento em cada ano letivo. Serão abordados aspetos como os 

fundamentos da gestão curricular, as componentes do currículo, os recursos pedagógicos 

disponíveis (ou a proporcionar), as principais situações de aprendizagem e as 

modalidades e instrumentos de avaliação. 

Assumindo o Projeto Educativo como a filosofia orientadora da nossa ação, os seguintes 

princípios, atitudes e valores irão dar corpo a este Plano de Estudo, para o 

desenvolvimento do Currículo do Agrupamento das Olaias. 

 
 

1 - Princípios do Projeto Educativo 

 Formação integral  

Fomentar atitudes e valores que respeitem o ser humano e desenvolvam a capacidade de 

intervenção na sociedade; 

 Educação para a multiculturalidade 

Promover a igualdade de oportunidades na aquisição e formação do saber científico e 

social e valorizar a multiculturalidade e o respeito pelos outros.  

Assegurar uma educação básica, tendo em conta os interesses e as diferenças do 

indivíduo no seu contexto social e cultural; 

Criar dispositivos que permitam a integração total no meio escolar 

 Integração ética no mundo global 

Motivar os alunos para uma aprendizagem permanente e prepará-los para 

desempenharem atividades úteis socialmente; 

Envolver a comunidade educativa em ações direcionadas para o papel da família na 

educação e para uma cultura de aprendizagem ao longo da vida; 

 Exigência de Qualidade 

Desenvolver uma cultura de rigor, exigência e qualidade, para conseguir dar uma resposta 

aos desafios colocados no mundo atual, promovendo o sentido de estima e respeito 

mútuos e a responsabilização partilhada.  



 
Plano de Estudo do Agrupamento de Escolas das Olaias – 2016/2017  ____________________________________ 5 

Cimentar a relação escola – família – comunidade como fonte de vitalidade da escola 

devendo a cooperação ser considerada uma mais-valia no desenvolvimento da qualidade 

educativa. 

2 - As principais prioridades/objetivos  

a) Promover o sucesso escolar, criando condições para que todos os alunos possam 

aprender mais, com o objetivo de que nenhum aluno fique para trás na conclusão da 

escolaridade obrigatória;  

b) Coerência e sequencialidade entre os diversos níveis de ensino e sua articulação;  

c) Trabalho transversal do português;  

d) Promover a Inclusão dos Alunos com NEE, desenvolvendo com eficácia as suas 

competências. 

e) Reforço da relação de proximidade com os pais e encarregados de educação;  

f) Uma perspetiva integrada de currículo e avaliação, partindo do princípio que “a 

avaliação envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos de 

ensino e aprendizagem, tendo como principal função ajudar a promover ou melhorar a 

formação dos alunos”; 

g) Promover a inclusão dos alunos com comportamento problemático e/ou desajustado. 

 

 

3 - Calendário escolar 2016/17 

(Publicado através do Despacho nº 8294-A/2016, de 24 de junho) 

Educação Pré-escolar 

Inicio das Atividades letivas Termo das atividades letivas 

Entre 9 e 15 de setembro de 2016, inclusive 1 de julho de 2016 
 

Ensino básico 

1º Período 

Início Entre 9 e 15 de setembro de 2016 

Termo 16 de dezembro de 2016 

2º Período 

Início 3 de janeiro de 2017 

Termo 4 de abril de 2017 

3º Período 

Início 19 de abril de 2017 

Termo 

6 de junho de 2017 para os alunos do  9.º ano; 
16 de junho de 2017 para o 5º, 6º,  7º e 8º anos de 

escolaridade; 
23 de julho de 2017, para ao alunos do 1º,2º, 3º e 4º anos de 

escolaridade. 
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Interrupção das Atividades educativas 5 dias úteis (Seguidos ou interpolados) 

1ª 
De 19 de dezembro de 2016 a 2 de janeiro de 

2017 

2ª De 27 de fevereiro a 1 de março de 2017 

3ª De 5 de abril a 18 de abril de 2017 

 

4 - Tema aglutinador do Agrupamento 

 

O tema CEM CORES a aplicar no presente ano letivo, à semelhança dos últimos anos, foi 

sugerido pela Biblioteca Escolar e depois ratificado pelo Conselho Pedagógico. Questões 

tão atuais como a globalização e o entendimento entre os povos, o respeito pela 

diferença, o pluralismo, os valores universais, a construção de uma sociedade inclusiva, 

cabem no tema escolhido que está relacionado com a multiculturalidade, que dá nome 

ao Projeto Educativo do Agrupamento, e também com o entendimento global e o 

turismo sustentável, celebrados como anos internacionais em 2016 e 2017, pela UNESCO 

e pela ONU. 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CURRÍCULO  

 

5 - Oferta formativa  

O Agrupamento preocupa-se em adequar a oferta educativa/formativa às necessidades e 

potencialidades dos alunos, garantindo a igualdade de oportunidades de aprendizagem e 

o sucesso escolar para todos os alunos, sem esquecer as solicitações da comunidade 

envolvente. Assim, o Agrupamento aposta na seguinte oferta formativa:  

 Educação Pré-escolar 

 Primeiro ciclo  

 Segundo ciclo  

 Terceiro ciclo  

 Curso vocacional de Desporto e Tecnologia - 9º Ano (2º Ano - continuidade) 

 Curso CEF – Operador de Informática – tipo 2 – nível 2 (2 anos – a iniciar este ano letivo) 

 PIEF – 1º Ciclo 

 PIEF – 2º Ciclo 

 PIEF – 3º Ciclo 
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6 - Matrizes curriculares 

O desenvolvimento curricular é da responsabilidade de cada Educador e terá em conta as 

áreas de conteúdo da educação Pré-escolar. 

6.1 - Matriz Curricular e Carga Horária da Educação Pré-escolar 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

ÁREAS DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS COMPONENTES 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

P
ES

SO
A

L 
E 

SO
C

IA
L 

 
- 

 
- 

- Construção de identidade e da autoestima 
- Independência e autonomia 
- Consciência de si como aprendente 
- Convivência democrática e cidadania 

 
EX

P
R

ES
SÃ

O
 E

 C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

 

LINGUAGEM ORAL E 
ABORDAGEM À 
ESCRITA 

 
- 

- Comunicação oral 

- Consciência linguística 

- Funcionalidade da linguagem e sua utilização em contexto 

- Identificação de convenções de escrita 

- Prazer e motivação para ler e escrever 

 
MATEMÁTICA 

 
- 

- Números e operações 

- Organização e tratamento de dados 

- Geometria e medida 

- Interesse e curiosidade pela matemática 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
- 

- Desenvolvimento da consciência e domínio do corpo 

- Exploração livre do espaço, do movimento e dos materiais 

- Mobilização do corpo com precisão e coordenação 

- Controlo voluntário do movimento 

 
EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA 

ARTES VISUAIS - 

JOGO DRAMÁTICO/ 
TEATRO 

 
- 

MÚSICA - 

DANÇA - 

 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 

D
O

 M
U

N
D

O
 

 
 
- 

 
 
- 

- Introdução à metodologia científica 
- Abordagem às ciências: conhecimento do mundo social 
- Abordagem às ciências: conhecimento do mundo físico e 
natural 
- Mundo tecnológico e utilização das tecnologias 

 

As atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar (AAAF) são 

planificadas pelos órgãos competentes das Unidade Orgânica. 

É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão 

pedagógica e o acompanhamento da execução destas atividades, tendo em vista garantir 

a qualidade das atividades desenvolvidas. 

No bairro da Armador são desenvolvidas pela empresa “Know How”, na escola Eng.º 

Duarte Pacheco são desenvolvidas pela junta de freguesia do Beato e na escola Ator Vale 

pela junta de freguesia da Penha de França. 
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6.2a - Matriz Curricular e Carga Horária do 1º Ciclo (1º, 2º e 4º Ano) 

COMPONENTES do CURRÍCULO                                  Carga horária semanal (60 min) 

Português 
Matemática 
Estudo do Meio 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

 

Apoio ao Estudo (a) 
Oferta Complementar – Educação para a cidadania (a) 

8,0 
8,0 
3,0 
3,0 

 

2,0 
1,0 

Tempo a cumprir 25 

Atividades de Enriquecimento Curricular (b) 
Educação Moral e Religiosa (c) 

5,0 
1,0 

 

6.2b - Matriz Curricular e Carga Horária do 1º Ciclo (3º Ano) 

COMPONENTES do CURRÍCULO                                  Carga horária semanal (60 min) 

Português 
Matemática 
Inglês 
Estudo do Meio 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

 

Apoio ao Estudo (a) 
Oferta Complementar – Educação para a cidadania (a) 

8,0 
8,0 
2,0 
3,0 
3,0 

 

2,0 
1,0 

Tempo a cumprir 27 

Atividades de Enriquecimento Curricular (b) 
Educação Moral e Religiosa (c) 

3,0 
1,0 

 

a) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação 

para a cidadania e componentes de trabalho com as tecnologias de informação e comunicação; F i c o u  1 h  

p a r a  a p o i o  i n d i v i d u a l  a o s  a l u n o s  c o m  d i f i c u l d a d e s .  

b ) Atividades de carater facultativo, nos termos do artigo 14.º e do n.º 1 do artigo 9.º. No caso de serem 

oferecidas por entidade exterior à escola, o que carece sempre de contratualização, é necessária confirmação 

explícita do Ministério da Educação e Ciência para que a sua duração exceda 5 horas. 

c) Disciplina de frequência facultativa. 
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6.3 - Matriz Curricular e Carga Horária do 2º Ciclo 

 

Componentes do currículo 

Carga Horária Semanal 
Total do 

Ciclo (blocos de 45m) 

5.º Ano 6.º Ano 

Línguas e Estudos Sociais 540 540 

1180 
Português 90+90+45+45 90+90+45+45 

Inglês 45+45+45 45+45+45 

História e Geografia de Portugal 90+45 45+45+45 

Matemática e Ciências Naturais 405 405 
810 

Matemática 90+90+45+45 90+90+45+45 

Ciências Naturais 90+45 90+45 

Educação Artística e Tecnológica 270 270 

540 Educação Visual 90 90 

Educação Tecnológica 90 90 

Educação Musical 45+45 45+45 

Educação Física 135 135 
270 

Educação Física 90+45 90+45 

Educação Moral e Religiosa (a) (45) (45) (90) 

Oferta complementar (b) 45 45 
90 

(Educação para a cidadania) 45 45 

Apoio ao Estudo (c) 45 45 90 

                                        Totais: 1350 (30) 1350 (30) 3060 
 

a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de 

julho; 

b) Nos termos do artigo 12º do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, a Oferta Complementar 

consiste na Educação para a cidadania, decisão tomada em conselho pedagógico; 

c) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por 

indicação do conselho de turma e obtido o acordo dos encarregados de educação, nos termos do 

artigo 13º do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho. 
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6.4 - Matriz Curricular e Carga Horária do 3º Ciclo 

 

Componentes do 
currículo 

Carga Horária Semanal 
Total do 

Ciclo 
(Blocos de 45 min) 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Português 90+90+45 90+90+45 90+90+45 675 

Línguas Estrangeiras 270 225 225 

720 I Inglês 45+45+45 45+45 45+45+45 

II Francês 45+45+45 45+45+45 45+45 

Ciências Humanas e Sociais 225 225 270 

720 História 90 90 90+45 

Geografia 90+45 90 90+45 

Matemática 90+90+45 90+90+45 90+90+45 675 

Ciências Físicas e Naturais 270 270 270 

810 Ciências Naturais 90+45 90+45 90+45 

Físico-Química 90+45 90+45 90+45 

Expressões e Tecnologias 315 315 270 900 

Educação Visual 90 90 90+45 315 

TIC e Educação Tecnológica
(a)

 90 (Semestral TIC/ET)(d) 90 (Semestral TIC/ET)(d) --- 180 

Educação Física 90+45 90+45 90+45 405 

Educação Moral e Religiosa (b) (45) (45) (45) (135) 

Oferta complementar (c) 45 45 45 
135 

Educação para a cidadania 45 45 45 

TOTAIS: 1530 (34) 1485 (33) 1485 (33) 4500 
 

a) Nos termos do artigo 11º do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, a Oferta de Escola foi 

atribuída à disc ip lina de Educação Tecnológica , por decisão do conselho pedagógico;  

b) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15º do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de 

julho; 

c) Nos termos do artigo 12º do Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, a Oferta Complementar consiste 

na Educação para a cidadania, decisão tomada em conselho pedagógico. 

d) Semestral e/ou anual 
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6.5 - Matriz Curricular e Carga Horária do Cursos Vocacional 

 

Curso de Desporto e Tecnologias - (2º ano - Continuidade) 

Componentes 
de formação 

Disciplinas / 
domínios de 

formação 

Total de horas 
anuais efetivas 

(60 min.) 

Total de tempos 
anuais efetivos 

(x 45 min.) 

Carga 
horária 

semanal 

Geral 

Português 
Matemática 
LE - Inglês 
Educação Física 

110 
110 
65 
65 

350 

147 
147 
87 
87 

(90+45+45+45) 
(90+45+45+45) 
(45+45+45) 
(90+45) 

Complementar 

História 
Geografia 
Ciências Naturais 
Físico-química 

45 
45 
45 
45 

180 60 

(90) 
(45+45) 
(90) 
(90) 

Atividade 
Vocacional 

Desporto 
Informática 
Eletricidade 

120 
120 
120 

360 160 
(90+90+90) 
(90+90+90) 
(90+90+90) 

Prática 
Simulada 

Desporto 
Informática 
Eletricidade 

70 
70 
70 

210 
Até um total de 210 horas de prática 

simulada 

Total de Horas do “Curso” 1100 

 
 
 

6.6 – Matriz Curricular e Carga horária do Curso CEF - 3º Ciclo – 2 Anos 

 

Componentes 
de formação 

Áreas de 
Competência 

Domínios de Formação 
Carga 

horária 

 
 

Unidades de Formação 
1º Ano 

Horas / Blocos 
2º Ano 
Blocos 

 

Sociocultural 

Línguas, Cultura e 
Comunicação 

 
 

Cidadania e 
Sociedade 

Português 
Língua Estrangeira 

TIC 
Cidadania e Mundo Atual 

Higiene, Saúde e segurança 
no trabalho 

Educação física 

96 
96 
48 

102 
30 

 
48 

64 
64 
32 
68 
20 

 
32 

64 
64 
32 
68 
-- 
 

32 

(90+90) 
(90+45+45) 
(90) 
(90+90) 
(90)  
 
(90) 

Científica Ciências Aplicadas 
Matemática Aplicada 

Física e Química 
105 
62 

70 
41 

70 
41 

(90+90+45) 
(90+45) 

Tecnológica 
Tecnologias 
Específicas 

Instalação e Manutenção de 
Microcomputadores 

Aplicações de Escritório 
Gestão de Base de Dados 
Instalação, configuração e 

Operação em Redes e 
Internet 

95 
 

95 
68 

128 
 
 

63 
 

63 
45 
85 

 
 

63 
 

63 
45 
85 

 
 

(90+90) 
 
(90+90) 
(90+45) 
(90+45) 
 
 

Estágio em 
contexto de 
trabalho 

 
210h 
140 

Blocos 
 

TOTAL  973h 647 bl 795 bl  

Total (2 Anos)  2109 Horas (1406 bl)  
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6.7 - Matriz Curricular dos Currículos Específicos Individuais ao abrigo do Decreto- 
lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro 

 

De acordo com a Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de Julho que regula o ensino de alunos 

com 15 ou mais anos de idade, com currículo específico individual (CEI), em processo de 

transição para a vida pós-escolar, apresenta-se a sua Matriz Curricular Orientadora: 

 

Matriz Curricular Orientadora 

Componentes do Currículo Objetivos 

Formação Académica a) Português 

Matemática 

Língua Estrangeira 

Educação Física 

Oferta de Escola 

A definir pela Escola tendo 
por base os currículos 

nacionais 

Atividades de Promoção da 
Capacitação b) 

Vida na comunidade 

Participação nas atividades 
escolares 

Emprego 

Saúde e segurança 

Atividades sociais 

A definir pela Escola tendo 
por base as necessidades 

dos respetivos alunos 

 

 

a) A carga horária de cada uma destas disciplinas deve ser ponderada tendo em conta as necessidades 

específicas de cada aluno. 

b) A carga horária de cada uma destas atividades deve ser ponderada tendo em conta a promoção da 

autonomia do aluno e deve ser devidamente articulada com as organizações da comunidade com as 

valências adequadas 

 

 

 

 

  

https://dre.pt/application/conteudo/69778954
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6.8 - Matriz Curricular dos percursos PIEF - (Programa Integrado de Educação e 
Formação) 

 

6.8.1 - Percurso: PIEF TIPO 1 (Equivalência ao 1º e 2º ciclo do Ensino Básico)  

(Domínios de formação/Carga Horária Semanal) 

 

Matriz Curricular 

Domínio T1 – Geral (311 horas) Carga horária anual efetiva 

Domínios Duração Anual 

Viver em Português 93 

Matemática e Realidade 93 

Comunicar em Língua Estrangeira 53 

Educação Física 72 

Total: 311 
  

Domínio T1 – Complementar (489h) Carga horária anual efetiva 

Domínios Duração Anual 

O homem e o Ambiente 70 

Formação Vocacional 139 

Tecnologias de Informação e Comunicação 140 

Artes e Ofícios 140 

Total: 489 

 

6.8.2 - Percurso: PIEF TIPO 2 (Equivalência ao 3º ciclo do Ensino Básico)  

(Domínios de formação/Carga Horária Semanal) 

 

Matriz Curricular 

Domínio T1 – Geral (311 horas) Carga horária anual efetiva 

Domínios Duração Anual 

Viver em Português 77 

Matemática e Realidade 77 

Comunicar em Língua Estrangeira 47 

Educação Física 78 

Total: 279 
  

Domínio T1 – Complementar (489h) Carga horária anual efetiva 

Domínios Duração Anual 

O homem e o Ambiente 93 

Formação Vocacional 128 

Tecnologias de Informação e Comunicação 160 

Artes e Ofícios 140 

Total: 521 
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6.8.3 - Regime de assiduidade dos alunos 

Os jovens ficam sujeitos ao regime de assiduidade previsto pela Lei nº 51/2012 de 5 de 

setembro que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os 

deveres do aluno dos ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais e 

encarregados de educação e dos restantes membros da comunidade educativa na sua 

educação e formação, revogando a lei nº 30/2002 de 20 de dezembro. 

 

6.8.4 - Avaliação dos alunos (Referenciar técnicas e Instrumentos) 

Instrumentos Técnicas 
- Critérios de Avaliação a aprovar em sede de 
conselho pedagógico; 
- Ficha de Apreciação Curricular; 
- Percurso Educativo e Formativo (PEF);  
- Grelha de observação semanal (é dinâmica e 
readequada em função do percurso individual 
do aluno). 

- Reunião de avaliação – conselho de turma; 
- Reunião de Equipa Técnico Pedagógica; 
- Autoavaliação aula a aula (grelha com três 
parâmetros: pontualidade, comportamento, 
realização de tarefas); 
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7 - Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Ensino 

7.1 – Educação Pré-Escolar: 
 

Horas/Turnos 
Manhã Almoço Tarde 

09h00 -12h30 12h30-14h00 14h00-15h30 
Atividades de Animação e Apoio à Família 

A partir das 15h30 e até às 17h30 as crianças podem usufruir de Atividades de animação 
nos polos de prolongamento de horário. 
O CAF funciona das 17h 30 às 19h 00. 
 
 

 

7.2 - 1º Ciclo: 
 

Turmas com funcionamento em Regime Normal 
Horas/Turnos 

Manhã Almoço Tarde 
09h00 -12h30 12h30-14h00 14h30-16h00 

AEC 

Neste regime, os alunos participam nas AEC das 16h00 - 17h30. 
O CAF funciona das 17h 30 às 19h 00. 
  

 

Turmas com funcionamento em Regime Duplo 
Horas/Turnos 

Manhã AEC 
Neste regime, os alunos participam nas AEC das 14h00-16h00. 08h00 -13h00 

Almoço 13h00-14h00 
 

Almoço 12h00-13h00 
Tarde AEC 

Neste regime, os alunos participam nas AEC das 09h00-11h45. 13h15-18h15 
 
 

7.3 - EB do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 
 

 
 

Horas / Turnos 

Manhã Tarde 

8h30-09-15 13h45-14h30 

09h15-10h00 14h30-15h15 

10h20-11h05 15h25-16h10 

11h05-11h50 16h10-16h55 

12h00-12h45 17h15-18h00 

12h45-13h30 18h00-18h45 
Almoço 

(Entre as 12h00 e as 13h 45) 
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8 - Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 

 

(Para as turmas do 1º, 2º e 4º Anos) (a) 

 

Ator Vale Bairro do Armador Eng.º Duarte Pacheco 

Inglês 
(120 minutos semanais) 

Inglês 
(120 minutos semanais) 

Inglês 
(120 minutos semanais) 

Ativ. Física e desportiva 
(60 minutos semanais) 

Ativ. Física e desportiva 
(120 minutos semanais) 

Ativ. Física e desportiva 
(120 minutos semanais) 

Artes 
(60 minutos semanais) 

Expressões Artísticas 
(60 minutos semanais) 

Artes 
(60 minutos semanais) 

Música 
(60 minutos semanais) 

  

 

(a) As turmas do 3º ano não têm AECs de Inglês 

 

A Atividade Física e Desportiva, a Música, as Artes e o Inglês, com uma carga semanal 

variável em cada escola, são asseguradas por técnicos contratados pela Autarquia da Penha de 

França na escola Ator Vale e pela empresa “Know How” na escola do Bairro do Armador e na 

escola Eng.º Duarte Pacheco. 

 
 

9 - Projetos de desenvolvimento educativo 
 

Os alunos da escola sede e das outras escolas do agrupamento, têm a 

possibilidade de se inscreverem nos clubes existentes, definidos de acordo com os 

recursos do Agrupamento, sob proposta dos grupos disciplinares ou por sugestão dos 

alunos. 
 

9.1 – Escolas do 1º Ciclo: 
 

 Programa Nacional de promoção de Saúde Oral – Bochecho do Flúor 

 Programa de Apoio à Natação Curricular 

 Desporto Escolar 

 EduLab – 1º ciclo TABLETS - Magalhães 

 Lisboa Limpa tem outra Pinta 

 Projeto “Arte Alimentar” contra a Obesidade Infantil 

 “Há Escolhas no Bairro” – Biblioteca Andarilha 

 “Aprender a Empreender” 

 “Ciência Viva” 

 Competências emocionais, pessoais e sociais 

 Academia de Código Júnior 

 EureKa 3D - 3D Vinci 

 EnerEscola 

 Orquestra Geração – em parceria com a CML; 
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 Programação 1º Ciclo Bairro do Armador (CML / Gulbenkian) 

 Escola + - Bairro do Armador 

 
 

 

9.2 – Escola Sede 
 

Na escola sede, há também a atividade de Judo (Desporto adaptado) – parceria com 

“Judo Total”, direcionado para alunos cegos e com baixa visão, alargado a outros alunos 

com necessidades educativas especiais. 

 

Atualmente estão em funcionamento os seguintes clubes: 

9.2.1 - Projetos no âmbito nacional ou dinamizados por docentes da escola e 

parceiros 

 Clube “Free2Choose”; 

 Desporto Escolar- (Futsal, Basquetebol e Rugby) 

 PES – Promoção e Educação para a Saúde 

 SeguraNet 

 Olimpíadas da criatividade 

 “Aprender a Empreender” - Junior Achievement. 

 

9.2.1 - Projetos no âmbito da gestão e organização curricular 

 Equipa TIC 

 Implementação do programa “Junior Achievement - Economia para o Sucesso” 

 PLNM - Português como língua não materna 

 Tutoria – coordenadoras pedagógicas 

 Espaço Aluno + 

 Saber + 

 Turma + 

 Crescer + 

 EureKa 3D - Da vinci 

 Quadro de Honra 

 Goalball (Desporto adaptado), em parceria com “ANDDVIS”; 

 “Orquestra Geração”  
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10 - Perfil do Aluno por ciclos 
 
 

10. 1 - Educação pré-escolar 
 

 - Ser capaz de comunicar oralmente, ao nível da expressividade e da 

recetividade; 

 - Demonstrar possuir consciência linguística e identificar convenções de escrita; 

 - Ser capaz de reconhecer números e realizar operações básicas; 

 - Comparar quantidades e grandezas; 

 - Mobilizar o corpo com precisão e coordenação, com controlo voluntário do 

movimento; 

 - Explorar os elementos das artes visuais, dramáticas e musicais; 

 - Demonstrar conhecimentos do mundo social, físico e natural; 

 - Mostrar possuir uma consciência de si como aprendente e como cidadão em 

convivência democrática. 
 
 

10. 2 – 1º Ciclo 
 

 Usar um vocabulário diversificado e adequado;  

 Apresentar correção ortográfica; 

 Ler com fluência, clareza e boa dicção;  

 Aplicar conhecimentos gramaticais; 

 Expressar ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, utilizando 

linguagem matemática;  

 Revelar proficiência em cálculo mental;  

 Revelar conhecimento e capacidade de utilização do sistema de numeração 

decimal, bem como das grandezas; 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos (sobre si, sobre o meio social, físico e 

preservação da natureza, do património histórico, cultural e ambiental);  

 Compreender o mundo que o rodeia, quer ao nível do conhecimento histórico, 

quer ao nível da ciência e do domínio experimental; 

 Explorar capacidades e potencialidades; 

 Respeitar regras e normas da escola e da sala de aula, bem como respeitar o 

outro. 

 
10. 3 – 2º Ciclo 

 

 Respeitar a diferença, aceitando o direito a pontos de vista diferentes. 

 Ser autónomo desenvolvendo métodos de trabalho próprios. 

 Cooperar com os outros e trabalhar em grupo. 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis, atividade física e desportiva, de acordo 

com os seus interesses, capacidades e necessidades. 
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 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de 

comunicação. 

 Compreender e utilizar o raciocínio matemático em situações reais. 

 Compreender textos simples, orais e escritos, em língua inglesa. 

 Organizar as suas atividades de aprendizagem, pesquisando, selecionando e 

estruturando informação para a transformar em conhecimento mobilizável. 

 Participar em atividades interpessoais e de grupo, respeitando normas de 

segurança pessoal e coletiva, regras, critérios de atuação, de convivência e de 

trabalho em vários contextos, manifestando sentido de responsabilidade e 

respeito pelo seu trabalho e o dos outros, e atitudes de entreajuda e 

solidariedade.  

 Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para 

a preservação do património. 

 Mobilizar e coordenar os aspetos psicomotores necessários ao desempenho de 

tarefas. 

 Autoavaliar e ajustar métodos de trabalho à sua forma de aprender. 

 

10. 4 – 3º Ciclo 

 

 Concretizar procedimentos pretendendo a compreensão da realidade e 

resolução de problemas. 

 Aplicar, corretamente, a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar o pensamento, respeitando as regra do seu funcionamento. 

 Compreender e utilizar o raciocínio matemático procedendo à modelização do 

real. 

 Compreender e produzir textos orais e escritos e interagir de forma oral e escrita 

em língua inglesa e francesa. 

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, 

expressando dúvidas e dificuldades, demonstrando persistência, esforço, 

iniciativa e criatividade.  

 Discutir e defender, de forma fundamentada e argumentada, ideias, dando 

espaços de intervenção aos outros 

 Identificar, selecionar e aplicar métodos de trabalho, organizando as suas 

atividades de aprendizagem.  

 Comunicar com uso adequado e capacidade e capacidade de transferência entre 

diferentes linguagens culturais, científicas, tecnológicas e artísticas. 

 Participar em atividades interpessoais e de grupo, respeitando normas de 

segurança pessoal e coletiva, regras, critérios de atuação, de convivência e de 

trabalho em vários contextos, manifestando sentido de responsabilidade e 

respeito pelo seu trabalho e o dos outros, e atitudes de entreajuda e 

solidariedade.  

 Realizar diferentes tipos de atividades físicas promotoras do bem-estar, da saúde 

e da qualidade de vida. 
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 Determinar e respeitar regras para o uso coletivo de espaços. 

 Manifestar atitudes de responsabilidade e postura ativa face à preservação do 

ambiente.  

 Autoavaliar as suas aprendizagens confrontando o conhecimento adquirido com 

os objetivos propostos.  
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11 - Critérios gerais de distribuição de serviço do pessoal docente e elaboração dos 

horários: 

 

O Serviço docente é distribuído de acordo com as normas estabelecidas superiormente e 

as aprovadas em Conselho Pedagógico, devendo reger-se pelos seguintes princípios: 

 Continuidade pedagógicas dos professores das suas turma, sempre que possível 

ao longo de um ciclo; 

 As turmas dos Cursos CEF e Vocacional e as turmas do PIEF, devem ser atribuídas 

preferencialmente a docentes do Quadro de Escola com experiência neste tipo de 

ensino; 

 Evitar a distribuição de serviço letivo extraordinário; 

 Evitar, tanto quanto possível, a distribuição de mais de três níveis diferentes por 

docente. 

Nos jardins-de-infância e nas escolas do 1º ciclo, a distribuição de serviço docente é a 
seguinte: 
Todos os docentes têm 40 horas semanais assim distribuídas: 

 25 de componente letiva; 2 horas de estabelecimento – para acompanhamento 

dos alunos e atividades vocacionais a seguir às atividades curriculares e 13 horas 

de trabalho individual; 

 A atribuição das turmas é da competência do diretor tendo em conta o perfil de 

cada professor; 

10.1 - As direções de turma serão atribuídas:  

 As turmas serão distribuídas por dois turnos de forma em cada ano de forma 

equitativa, preferencialmente a docentes do quadro que revelem reconhecida 

competências evidenciadas em situações anteriores;  

10.2 - Atribuição de coordenações pedagógicas:  

 Aos docentes do quadro que revelem reconhecida competência;  

 Nas situações em que não existem docentes do quadro, a coordenação 

pedagógica será assegurada pelo docente colocado por concurso.  

10.3 - Atribuição de turmas:  

 A atribuição deverá ter em conta a carga horária da disciplina e a componente 

letiva do docente.  

10.4 - Distribuição de anos e turmas:  

 Preferencialmente um nível por docente;  

 Se necessário, dois níveis por docente;  

 A título excecional, três ou mais níveis de acordo com as necessidades.  

10.5 - Número de disciplinas e níveis da mesma disciplina a atribuir:  

 Deverá ser concordante com as habilitações de cada docente  

10.6 - Os apoios educativos são atribuídos:  

 Preferencialmente ao docente da turma;  

 A um docente que lecione a mesma disciplina e nível;  
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 A um docente que lecione o nível mais próximo.  

10.7 - Constituição de equipas pedagógicas:  

 Os docentes deverão lecionar o maior número de disciplinas possível, numa 

mesma turma, para as quais detêm habilitação;  

 As áreas de “Educação para a Cidadania”, deverão ser desenvolvidas pelos 

diretores de turma sempre que possível; 

10.8 - Atribuição do número de horas a nível de estabelecimento:  

 Na componente não letiva serão atribuídos dois tempos a todos os docentes, e 

um tempo a horários com 14 ou menos tempos letivos. 

10.9 - Atividades de promoção do sucesso escolar possíveis de aplicar 

 Atribuição do Apoio ao Estudo, no 1º ciclo tendo por objetivo apoiar os alunos na 
criação de métodos de estudo e de trabalho visando prioritariamente o reforço 
do apoio nas disciplinas de português e matemática; 

 Reforço das medidas de Apoio ao Estudo no 1º ciclo, que garantam um 
acompanhamento eficaz do aluno face às primeiras dificuldades detetadas; 

 Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos 

da escola e a relevância das situações; 

 Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas 

colaborativas que conduzam à melhoria do ensino; 

 Acompanhamento extraordinário dos alunos no 1º e 2º ciclo conforme 

estabelecido no calendário escolar; 

 Acompanhamento de alunos que progridam para o 2º ou 3º ciclos com 

classificação final inferior a 3 a português ou a matemática no ano escolar 

anterior. 

 

 

12 - Critérios de formação das turmas - (Definidos pelo conselho pedagógico) 

 
A formação das turmas (tal como a organização dos horários) tem como pressuposto a 

criação de condições de igualdade a todos os alunos, ao longo do seu percurso escolar, 

procurando viabilizar as opções individuais em termos curriculares. Distribuição, tanto 

quanto possível, equitativa das minorias e dos sexos. Nos anos intermédios prevalece a 

continuidade pedagógica. 

Na escola sede, para além do legislado, são tomados também outros critérios em 

consideração na elaboração das turmas. São tidas em conta as indicações constantes das 

atas do terceiro período e outras informações complementares provenientes dos 

processos dos alunos. Para formação das turmas são constituídas duas equipas: uma para 

formação das turmas do 2º ciclo e outra para formação das turmas do 3º ciclo, tendo em 
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conta as indicações da Educação Especial. Da equipa que forma as turmas do 5º ano 

fazem também parte professores do 1º ciclo. 

No 2º e 3º ciclo os alunos estrangeiros são concentrados, em cada ano de escolaridade, 

numa turma para que possam funcionar em simultâneo as aulas de Português Língua Não 

Materna e as de Português Curricular. 

Nos Jardim-de-infância e nas escolas do 1º ciclo, as turmas são elaboradas pelo diretor do 

agrupamento tendo em conta a lei em vigor.  

Nas Escolas do 1º Ciclo, a ocupação na ausência do professor é feita de acordo com a 

legislação em vigor. 

11.1 - Constituição de Turmas da educação Pré-escolar e no 1º CEB 

 A distribuição é feita de acordo com a lei, tendo o cuidado de, sempre que 

possível, integrar o aluno no grupo que melhor se adapte ao seu perfil. 

11.2 – A constituição de Turmas no 2º ciclo deve ter em conta o seguinte: 

 A distribuição equilibrada dos alunos com NEE (Necessidades Educativas 

Especiais) pelas diferentes turmas, ouvida a psicóloga e os professores de 

Educação Especial.  

 A formação de grupos homogéneos de aprendizagem e número equilibrado de 

alunos e alunas.  

 A distribuição equilibrada dos alunos retidos pelas várias turmas.  

 No 5º Ano, as indicações pedagógicas fornecidas pelo professor do 1º Ciclo 

(parecer do Professor Titular de Turma) e/ou Psicóloga sobre os alunos do 4º Ano.  

 No 6º Ano, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Pedagógica.  

11.3 – A Constituição de Turmas do 3º ciclo deve ter em conta o seguinte: 

 Distribuição equilibrada dos alunos retidos pelas várias turmas.  

 Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa 

Pedagógica. As transferências de turma dos alunos ocorrerão por indicação do 

Conselho de Turma (1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º)  

 Distribuição dos alunos com NEE pelas diferentes turmas, ouvidos os professores 

de Educação Especial e/ou psicóloga  

 Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de 

alunos e alunas. 
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 No caso de o número de alunos inscritos numa Língua Estrangeira II ser superior 

ao número de vagas existentes, o critério de seleção será a idade, tendo 

prioridade os mais novos.  

 Agrupar os alunos pelas várias opções curriculares pretendidas.  

11.4 - Constituição de Turmas de Curso CEF, Vocacional e PIEF:  

 De acordo com a legislação em vigor. 
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13 – Recursos de Apoio Educativo /Serviços 

 Biblioteca 

 GAAF 

 Gabinete de disciplina 

 Serviços de Psicologia e Orientação 

 Tutoria 

 Apoio individualizado 

 Unidade Orgânica de referência para alunos cegos e de baixa visão 

 Coadjuvação comportamental 

 
14 - Abertura ao Exterior / Parcerias 

Com o intuito de proporcionar uma oferta educativa cada vez com maior qualidade e 

diversidade, permitindo aos alunos do Agrupamento concluir a escolaridade obrigatória 

com sucesso, têm sido estabelecidas diversas parcerias que se pretendem continuar a 

desenvolver das quais destacamos: 

 Lapsis - Centro de Apoio Psicoterapêutico 

 Câmara Municipal de Lisboa 

 Juntas de Freguesia de: 

Beato; Penha de França; Marvila e Areeiro. 

 Gebalis 

 Escolhas – Sementes 

 Há Escolhas no Bairro – (Mediar) 

 Centro de Saúde de S. João 

 Instituto de Psicologia Aplicada e Formação Psiprograma 

 Colégio de Sta. Francisca e colégio Pelicano 

 Associação Mediar 

 Casa das Cores 

 Casa dos Refugiados 

 Obra do Ardina 

 Junior Achievement 

 Consórcio E-Xample 

 Universidade de Aveiro 

 Escola + (Projeto de redução das energias – Bairro do Armador) 

 BD VINCI 

 Instituto de Educação – Universidade de Lisboa 

 Bip Zip 

 Centro de Saúde da Alameda 

 CPCJ – Central e Oriental 

 Passaporte Escolar - CML 

 Direção Geral de Educação 

 CRI- Externato Zacco 
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15 - Critérios de avaliação 

14.1 - Critérios Gerais  

Na avaliação global do aluno serão ponderados os seguintes parâmetros definidos e 

aprovados em Conselho Pedagógico e ratificados pelo Conselho Geral: 
 

 Competências e Conhecimentos Atitudes e Valores 

1º Ciclo 

80 % 20 % 
2º e 3º Ciclo 

CEF 

Vocacional 

PIEF Conclusão de 9 competências - 

 
14.2 - Critérios Específicos  

A operacionalização dos critérios gerais em diferentes indicadores e 

instrumentos de avaliação é da responsabilidade de cada Departamento/Grupo 

Disciplinar. A Nomenclatura utilizada para os testes de avaliação da Avaliação no 1º, 2º 

e 3º Ciclos é a seguinte: 

Proposta de Níveis (%) * Nível Nomenclatura 

0 a 19 1 Não Satisfaz 

(NS) 20 a 49 2 

50 a 69 3 Satisfaz (SAT) 

70 a 89 4 Satisfaz Bem 

(SB) 90 a 100 5 

* A colocação da percentagem é de carácter obrigatório 
 

Relativamente à Educação Especial o processo de avaliação é conduzido pelo 

educador/professor/conselho de turma, envolvendo os docentes de Educação Especial, 

nos termos definidos na legislação em vigor, o Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro. 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão / 

retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou/Não 

Transitou no final de cada ano e de Aprovado/Não Aprovado no final de cada ciclo. 

 
14.3 - Atitudes e valores 

Relativamente às atitudes e valores, são atribuídos pesos (percentagens) às componentes 
que se seguem, de acordo com as características específicas de cada disciplina. Esta 
classificação é estabelecida por cada departamento. 
 

Participação / Empenho  Comportamento Responsabilidade 
Participação nas atividades 

Cumprimento das 
Regras 

Pontualidade 

Realização dos trabalhos de 
Casa 

Apresentação do material necessário 
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16 - Avaliação do Plano de Estudo do Agrupamento 

 

 

A avaliação deste Plano tem um carácter permanente e sistemático de modo a permitir 

uma constante atualização. A tarefa da sua reformulação cabe a todos os intervenientes 

e, a um nível mais formal, ao Conselho Pedagógico. 

Esta ocorre no final de cada ano letivo e é efetuada por todas as estruturas de 

Orientação Educativa do Agrupamento e Órgãos de Gestão. 

No final do ano letivo 2016/2017 será realizada uma avaliação deste plano de estudo, de 

modo a atualizá-lo. 

A avaliação final deste projeto é da competência da Direção, após consultado o Conselho 

Pedagógico, o qual também fará uma reflexão das estratégias implementadas, de modo 

a melhorar e potenciar a concretização prática do Projeto Educativo. 
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