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1. Introdução  

Definindo o Projeto Educativo como conjunto de intencionalidades no campo educativo poderá resultar 

na valorização do AVEPF no espaço local. Esta dimensão espacial remete-nos para uma rede de 

parcerias que deverá focar-se num ponto: o estabelecimento de convergência entre os parceiros. 

O AVEPF tem as suas entidades e instituições colaboradoras nucleares, consideradas prioritárias no 

processo de participação e construção do presente documento. São recursos humanos, foco referencial 

de atenção no processo de operacionalização documental que se ambiciona concretizar. 

Um patamar acima desta base de dimensão humana estão os “clientes”: os alunos e as respetivas 

famílias. Este segmento é um foco de invejável preocupação: o que pretendem do AVEPF? Que 

respostas consideram esperar? Que projetos e ações os motivam no AVEPF? 

Importa recordar um eixo importante - o contrato de autonomia. Ele marca a nossa oferta educativa e, 

em certa medida define o planeamento estratégico ao objetivar no médio prazo os objetivos a alcançar. 

Este instrumento de construção da autonomia permite uma gestão de 25% do currículo nacional e, mais 

importante, interpretar e adequar a gestão flexível do currículo. Não menos importante é a capacidade 

que devemos ter no processo de interpretação local dos processos de descentralização. 

Os diferentes “stakeholders” têm para nós um papel de extrema pertinência: apesar de terem estado na 

primeira linha da construção teórica do projeto, não se afigura suficiente. 

Queremos mais! Muito mais decisivo: 

• O processo de implementação. 

• Os mecanismos de monitorização. 

Neste novo contexto legal, o Projeto Educativo é considerado um dos instrumentos de autonomia (a par 

do Regulamento Interno e dos Planos Anual e Plurianual de Atividades) e definido como “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”.  

Com este novo desenho organizacional, aprofunda-se o conceito de autonomia negociada entre as 

escolas e o Ministério da Educação, numa lógica de atribuição de competências em diferentes domínios 

e níveis de responsabilidade, de acordo com a competência demonstrada para assegurar o seu 

exercício, assente nos princípios de equidade, qualidade, eficácia e eficiência.  

No extremo oposto deste eixo podemos encontrar a avaliação, a prestação de contas (pela primeira vez 

expressa explicitamente num diploma de autonomia e gestão das escolas) e a responsabilização 

(accountability), como princípios de sustentabilidade da autonomia negociada, constituindo objeto de 

avaliação, para fins de renovação do contrato de autonomia, o grau de cumprimento dos objetivos 

constantes do Projeto Educativo (artigo 59º do Decreto-Lei nº75/2008). 

Metodologia 

Na construção de um documento desta natureza conjugamos a recolha de informação e conhecimento 

triangulando de dimensão qualitativa e quantitativa: 

• Recolha de dados estatísticos: inquérito por questionário, entrevistas e grupos de discussão. 

• Promoção ativa de todos os agentes da área de intervenção do AVEPF. 

• Partilha na definição clara das funções e competências no domínio da educação. 

• Aferir uma estratégia de comunicação interna. 
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• Análise documental: PE- Relatório, PAA, Contrato de Autonomia. 

• Elaboração de material de promoção do Processo de Construção. 

• Disponibilização de conteúdos, nomeadamente na página Web. 

• Agenda dos Departamentos e grupos disciplinares. 

• Valorização em plenário de Conselho Pedagógico. 

• Auscultação dos vários atores e agentes educativos. 

Continuamos com a referenciação assente em três dimensões: 

• Induzido: Esta fase dará privilégio à contextualização da ação (diagnose), permitindo 

compreender os propósitos desta, aprofundando para uma clara intenção da ação (prognose) 

ao destacar o planeamento estratégico: a missão e a visão estratégica da ação. 

• Construído: Dirá respeito à concretização das intenções, expressas através da definição do 

objetivo central, das áreas prioritárias de intervenção, dos objetivos estratégicos, das metas, 

ações e indicadores. 

• Produzido: Nesta última dimensão dar-se-á privilégio à avaliação do Projeto Educativo em todas 

as dimensões propostas no seu referencial de construção. 
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2 CAPÍTULO I - diagnose 

2.1. História 
Paços de Ferreira é sede de um pequeno município cuja data de criação remonta a 6 de novembro de 

1836. Até esta data a Câmara funcionou em Sobrosa (atual freguesia do concelho vizinho de Paredes). A 

26 de outubro de 1836 decorreu a primeira sessão de Câmara de Paços de Ferreira, sob a presidência de 

Leonardo Ferreira Meireles. O dia 20 de maio de 1993 fica assinalado na história do concelho como a 

data de elevação da sede de freguesia ao estatuto de cidade. 

2.2. Localização 
O concelho de Paços de Ferreira situa-se numa zona de planalto, denominada “Chã de Ferreira”, 

delimitado por várias elevações. O ponto mais elevado do concelho é o vértice geodésico da Citânia de 

Sanfins, na freguesia com o mesmo nome, que se eleva 570 m acima do nível do mar. 

Noroeste: 

Santo Tirso 

Norte: 

Santo Tirso 

Nordeste: 

Lousada 

Oeste: 

Agrela 

(Santo Tirso) 
 

Este: 

Lousada 

Sudoeste: 

Sobrado 

Sul: 

Paredes, Lordelo 

Sudeste: 

Sobrosa 

 

2.3. Demografia 
Segundo dados do INE, relativos aos censos 2011, Paços de Ferreira conta com uma população de 56340 

habitantes, havendo um equilíbrio entre a população feminina e masculina. Nos últimos dez anos a 

população cresceu substancialmente. Contudo, por referência ao ano de 2001, existe uma variação 

negativa da população nas faixas etárias mais jovens. 

 

  

gráfico 1: Demografia. Grupos etários 
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2.4. Património - Monumentos Nacionais 

2.4.1. Citânia de Sanfins  

Considerado Monumento Nacional desde 20 de agosto 

de 1946, a Citânia de Sanfins (século I a.C. - século I d. C.) 

é um povoado fortificado da Idade do Ferro, romanizado 

com reocupações medievais e modernas. É uma das 

estações arqueológicas mais importantes da cultura 

castreja do Noroeste Peninsular. A sua localização 

estratégica confere-lhe um notável valor paisagístico. 

Ocupa uma área superior a 15 hectares cercada por 

várias linhas de muralha. A sua malha interna mostra 

uma organização ortogonal, com mais de 150 

construções circulares e quadrangulares, agrupadas em cerca de 40 núcleos de arquitetura doméstica.  

2.4.2. Casa da Praça 

Esta casa senhorial albergou, em tempos, a família Barbosa, 

uma das mais célebres famílias portuguesas, que remonta ao 

período anterior à nossa nacionalidade. Esta família era 

descendente do Rei de Leão e, por consequência, de D. Afonso 

Henriques. 

 

 

 

2.4.3. Mosteiro de Ferreira  

O Mosteiro de Ferreira, considerado Monumento Nacional, começou a ser construído em 1182, 

podendo identificar-se elementos de uma primeira igreja românica que terá sido construída entre finais 

do século XI e inícios do século XII. 

O Mosteiro integra a Ordem dos Cónegos Regrantes no 

século XIII, entre 1258 e 1293, que se extingue no século XV 

quando deixa de pertencer aos Cónegos e passa para a alçada 

do Bispo do Porto, incluindo o couto e as propriedades 

adjacentes. 

Este monumento constitui um caso único no românico 

português, ao ser precedido por um nártex cercado por um 

muro, um campanário de dois vãos e cimalha de duas águas. 

Esta estrutura corresponderia à ante igreja de função funerária. 

Constituem ainda imóveis de interesse público ao nível do concelho o Dólmen de Lamoso (IIP desde 24 

de janeiro de 1967), o Pelourinho de Paços de Ferreira (IIP desde 11 de outubro de 1933) e o Penedo 

das Ninfas (Sanfins de Ferreira- IIP desde 17 de abril de 1953). 
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2.5. Acessibilidades 
 

A cidade é servida pela A42, uma autoestrada que se interliga, no território do concelho pacense, com a 

restante rede viária nos seguintes nós: 

• Seroa: serve a zona oeste do concelho; 

• Frazão: serve a cidade de Paços de Ferreira e a zona norte do concelho; 

• Ferreira/Paços de Ferreira: serve Paços de Ferreira e a zona sul do concelho; 

• Ferreira/Freamunde: serve a zona leste do concelho. 

O concelho é também servido por uma rede considerável de estradas nacionais: 

• EN 207: Agrela (EN 105 Alfena, Porto) - Seroa-Frazão-Paços de Ferreira-Freamunde-Lousada-

Felgueiras; 

• EN 209: Gondomar-Valongo-Lordelo-Arreigada-Frazão-Meixomil-Carvalhosa-Figueiró-Raimonda-

Lustosa (EN 106 Vizela/Guimarães); 

• EN 319: Paredes-Ferreira-Paços de Ferreira-Meixomil-Santo Tirso. 

 

2.6. Indicadores Sociais 
 

2.6.1. Escolarização 

Dados do INE, relativos aos últimos censos (2011) apresentam a seguinte taxa de escolarização por 

níveis de ensino. Neste contexto, destaca-se a taxa de analfabetismo na ordem dos 3,7%  

 

 

Nenhum nível 
de 

escolaridade 

Ensino pré-
escolar 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Ensino 

secundário 
Ensino pós-
secundário 

Ensino 
superior 

Taxa de 
analfabetismo 

8,0% 2,4% 35,8% 17,5% 16,7% 12,0% 0,5% 7,1% 3,78% 

 

 

8%
2%

34%

17%

16%

12%

0%
7%

4% Nenhum nível de escolaridade

Ensino pré-escolar

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Ensino secundário

Ensino pós-secundário

Ensino superior

Taxa de analfabetismo
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2.6.2. Desemprego 

À semelhança do que tem vindo a acontecer no resto do país, a taxa de desemprego tem vindo a 

diminuir desde 2011 (fonte: IEFP).  

As descidas mais significativas da taxa de desemprego têm ocorrido no escalão etário dos 35-54 anos, 

sendo de relevar, pela negativa, o crescimento, de 2011 para cá, do número de desempregados de 55 e 

mais anos (fonte: IEFP). 

ANO <25 anos 25-34 anos 35-54 anos 55 anos e + Total 

2011 394 681 1848 807 3730 

2012 562 914 2373 959 4808 

2013 687 952 2752 1078 5469 

2014 626 825 2558 1193 5202 

2015 456 556 1741 1071 3824 

2016 447 467 1525 1073 3512 

2017 336 427 1142 945 2850 

 

2.7. Recursos Físicos 
 

O Agrupamento é constituído por cinco estabelecimentos de ensino, dispersos por quatro freguesias. A 

distribuição geográfica não regista uma grande dispersão das escolas do Agrupamento e nenhum 

estabelecimento da Educação Pré-escolar e 1º ciclo dista mais do que 5km à sede de Agrupamento. 

 

Freguesia Estabelecimento Níveis de ensino Distância à Escola 
Sede 

Paços de Ferreira E.B. nº2 de Paços de Ferreira Pré-escolar/1º Ciclo 2km 

 

Meixomil 
E.B. de Paços de Ferreira 2º/3º Ciclos _ 

E.B. de Meixomil Pré-escolar/1º Ciclo 2,5km 

Penamaior E.B. de Penamaior Pré-escolar/1º Ciclo 2,5km 

Ferreira E.B. de Ferreira Pré-escolar/1º Ciclo 3km 

 

2.7.1. Escola Básica de Paços de Ferreira 
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Descrição da sala 
Utilizadas 

(aulas) 
Utilizadas 

(outros fins) 
Salas 

desocupadas 
Salas 

inutilizadas 
Total de 

salas 

Sala de aula de pequenos grupos 
- SE 

5 2 0 0 7 

Sala de aula normal (ref.ª cerca 
de 50m2) 

16 1 0 0 17 

Sala de Educação Musical 1 0 0 0 1 

Laboratório de informática 1 0 0 0 1 

Sala TIC 1 0 0 0 1 

Laboratório de Física e Química 
(3.º CEB) 

1 0 0 0 1 

Laboratório de Matemática 1 0 0 0 1 

Sala de ciências 
experimentais/Lab. CN (3.º CEB) 

1 0 0 0 1 

Sala de Educação Tecnológica 1 0 0 0 1 

Sala de Educação Visual 1 0 0 0 1 

Sala de Educação Visual e 
Tecnológica 

3 0 0 0 3 

Total de Salas 32 3 0 0 35 

 

2.7.2. Escola Básica de Ferreira 

Descrição da sala Utilizadas 

(aulas) 

Utilizadas 

(outros fins) 

Salas 

desocupadas 

Salas 

inutilizadas 

Total de 

salas 

Sala de aula normal (ref.ª 
cerca de 50m2) 

8 3 8 0 19 

Sala de Educação Musical 1 0 0 0 1 

Sala TIC 1 0 0 0 1 

Laboratório de Ciências 
Experimentais 

1 0 0 0 1 

Total de Salas 11 3 8 0 22 
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2.7.3. Escola Básica de Penamaior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da sala 
Utilizadas 

(aulas) 
Utilizadas 

(outros fins) 
Salas 

desocupadas 
Salas 

inutilizadas 
Total de 

salas 

Sala de aula normal (ref.ª 
cerca de 50m2) 

8 3 8 0 19 

Sala de Educação Musical 1 0 0 0 1 

Sala TIC 1 0 0 0 1 

Laboratório de Ciências 
Experimentais 

1 0 0 0 1 

Total de Salas 11 3 8 0 22 
 

2.7.4. Escola Básica de Meixomil 

 

Descrição da sala 
Utilizadas 
(aulas) 

Utilizadas 
(outros fins) 

Salas 
desocupadas 

Salas 
Inutilizadas 

Total de 
salas 

Sala de aula normal (ref.ª 
cerca de 50m2) 

10 0 1 0 11 

Sala de Educação Musical 1 0 0 0 1 

Sala TIC 1 0 0 0 1 

Laboratório de Ciências 
Experimentais 

1 0 0 0 1 

Total de Salas 13 0 1 0 14 
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2.7.5. Escola Básica nº2 de Paços de Ferreira 

 

Descrição da sala 
Utilizadas 

(aulas) 

Utilizadas 

(outros fins) 

Salas 

desocupadas 

Salas 

inutilizadas 

Total de 

salas 

Sala de aula normal (ref.ª 
cerca de 50m2) 

19 6 5 0 30 

Sala de Educação Musical 2 0 0 0 2 

Sala TIC 1 0 0 0 1 

Laboratório de Ciências 
Experimentais 

1 0 0 0 1 

Total de Salas 23 6 5 0 34 

 

2.8. Recursos tecnológicos 

2.8.1. Escola Básica de Paços de Ferreira 

 
Recursos Tecnológicos 

 

Utilização 
Número de 

computadores 

Serviço de reprografia 2 

Serviço GIAE (postos de atendimento/controlo através de cartões) 6 

Serviços administrativos 13 

Direção 6 

Coordenação PTE 2 

Serviços de Psicologia e Orientação 1 

Professores bibliotecários/serviços da biblioteca/sala de estudo 4 

Videovigilância 1 

Pessoal não docente 1 

Utilização pedagógica, exclusiva de professores em contexto de sala de 
aula 

38 

Professores (trabalho ao nível de estabelecimento) 8 

Alunos, distribuídos por 5 salas 100 

Total de computadores 182 
Quadro 1 - Recursos Tecnológicos 
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A este respeito refira-se ainda que todas as salas de aula, bem como a sala de estudo e a biblioteca têm 

projetor multimédia ou quadro interativo. Há 10 salas com quadro interativo. Todos os computadores 

têm acesso à internet e a sala dos alunos é zona wi-fi, onde todos têm acesso à internet. 

2.8.2. 1º Ciclo 

 

 
2.9. Recursos Financeiros 
 

A lógica de integração e articulação que ambiciona dar coerência, eficácia e qualidade ao serviço público 

prestado permite e obriga a considerar o documento de “evolução da receita e da despesa” no presente 

Projeto Educativo. 

A evolução da receita e da despesa é um documento comparativo, suportado na sua análise, desde o 

ano económico de 2008. 

A partir do mesmo, pretende-se precisar, medindo diferentes indicadores de gestão. O documento 

comporta um conjunto de elementos informativos derivados dos indicadores tratados. Pretende-se 

otimizar um conjunto de procedimentos que racionalizem a tomada de decisão. Em todas as situações 

as opções assumidas visam a qualidade das aprendizagens dos alunos em dimensões como: 

• Melhoria dos resultados internos; 

• Melhoria dos resultados dos testes intermédios; 

• Melhoria dos resultados das provas de aferição interna; 

• Melhoria das classificações externas: 9º ano; 

• Taxas médias de progressão dos alunos. 

 

A incidência da responsabilidade da prestação de contas leva-nos a considerar valores financeiros e 

fórmulas interpretativas relacionadas com o custo por aluno, o que implica a consideração de custos 

com pessoal docente e não docente. Assim, o documento “Evolução da Receita e da Despesa”, 

valorizando a prestação de contas, cumpre detalhadamente o caráter informativo e operacional que 

nasce com a Conta de Gerência como instrumento de autonomia. 

Em termos de contabilidade, o Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira rege-se por três Fontes de 

Financiamento: 111, 123 e 242. 

 

Recursos tecnológicos por estabelecimento 

Estabelecimento 

Nº total de 
salas de aula 

com 
computador 

Total de 
computadores 

em uso em 
sala de aula 

Nº de salas de 
aulas com 1 
computador 

Nº de salas de 
aula com 2 a 5  
computadores 

Nº de 
computadores 

em sala TIC 

EB de Penamaior 17 14 14 0 12 

EB nº2 de Paços de Ferreira 5 5 5 1 0 

EB de Meixomil 10 9 8 0 0 

EB de Ferreira 11 9 9 0 13 

Quadro 2:Recursos tecnológicos por estabelecimento 
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2.9.1. Fonte de financiamento 111 

As verbas desta fonte de financiamento têm como origem o Orçamento de Estado, distribuído no início 

de cada ano económico. Estas verbas podem ainda ser distribuídas por várias atividades, consoante o 

fim a que se destinam, tais como as atividades 190, 192 e 197. 

• Atividade 190 

Esta atividade recebe verbas anuais para o ensino pré-escolar, cujos valores são atribuídos consoante o 

número de alunos por sala. 

• Atividade 192 

No que diz respeito a esta atividade, as verbas recebidas surgem através de um orçamento atribuído por 

ano económico e está sempre sujeito a uma requisição mensal de duodécimos. Os valores atribuídos 

destinam-se a cumprir com despesas de caráter corrente como, por exemplo, eletricidade, gás, 

comunicações e reparações. 

• Atividade 197 

Esta atividade destina-se a financiar projetos apresentados pelas escolas e que foram selecionados pelo 

Ministério da Educação e Ciência. Estas verbas surgem como um reforço ao orçamento recebido pela 

atividade 192. Neste Agrupamento de escolas, o projeto selecionado foi “Educação para a Saúde” e a 

verba foi autorizada para satisfazer despesas de caráter corrente no âmbito do projeto. 

 

 

2.9.2. Fonte de financiamento 123 

Esta fonte de financiamento caracteriza-se por verbas de compensação e receitas próprias. Inseridas 

nesta fonte de financiamento encontram-se várias atividades consoante o destino atribuído a cada 

verba. Assim, este Agrupamento recebe verbas que são canalizadas para as seguintes atividades: 190, 

191, 192 e 197. 

• Atividade 190 

Esta atividade recebe verbas provenientes de donativos das famílias e verbas atribuídas pela Câmara 

Municipal, a fim de suportar despesas inerentes ao funcionamento da Educação Pré-Escolar, tais como, 

apoio a visitas pedagógicas e atividades complementares. 

• Atividade 191 

As verbas destinadas ao funcionamento das escolas do 1º Ciclo são da competência da Câmara 

Municipal. Assim, são transferidas verbas para suportar despesas de caráter corrente, tais como, 

contratos de cópia e impressão, tinteiros e papel. Acrescem ainda verbas de apoio a visitas de estudo e 

atividades complementares. Esta atividade sobrevive exclusivamente dessas verbas, uma vez que os 

donativos não existem a este nível. 

• Atividade 192 

A nível da atividade 192 podemos encontrar verbas provenientes de várias fontes e que se aplicam no 

cumprimento de despesas da escola básica dos 2º e 3º Ciclos. Assim, este Agrupamento arrecada 

receitas provenientes da venda de bens (lucro do bufete), serviços (reprografia, telefone, cartões), 

verbas para conservação e manutenção através da Câmara Municipal e, muito esporadicamente, 

donativos de entidades e organismos privados.  
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• Atividade 197 

Nesta atividade surgem verbas enviadas pela Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira, 

conforme indicação da DGEstE/DSRN, a fim de serem aplicadas no Desporto Escolar. Estas verbas 

destinam-se maioritariamente à comparticipação nas viagens realizadas pelos alunos no âmbito do 

Desporto Escolar. 

2.9.3.  Fonte de financiamento 242 

A fonte de financiamento 242 destina-se exclusivamente a verbas recebidas do Fundo Social Europeu e 

no âmbito de projetos aprovados pelo POCH (Programa Operacional Capital Humano). As verbas 

recebidas são imputadas a despesas correntes inerentes a cada curso e a vencimentos de docentes que 

integram as turmas dos projetos aprovados, incluindo despesas relacionadas com o contrato de 

autonomia e respetiva fonte através do eixo 6.11. 

Constituem objetivos estratégicos ao nível da dimensão financeira: 

• Aumentar as receitas através do mecenato; 

• Gestão documental do orçamento: rigor na elaboração e controlo permanente; 

• Gerar receitas próprias; 

• Reduzir as despesas ao nível dos consumíveis; 

• Orçamentar verbas específicas para formação. 

Os objetivos estratégicos concretizam-se através de processos de operacionalização associados aos 

indicadores de medida, resultantes dos seguintes documentos estratégicos: 

•••• Projeto Educativo do Agrupamento; 

•••• Plano Anual e Plurianual de Atividades; 

•••• Orçamentos de 2018 a 2021; 

•••• Mapas das contas de gerência dos anos anteriores, sistematizados no Relatório Global da 

Evolução da Receita e da Despesa; 

•••• Mapa do Financiamento da Dimensão Pedagógica do Agrupamento. 

O objetivo central e permanente será o de controlar periodicamente a estrutura de custos e, sempre 

que sejam detetados desvios consideráveis, proceder à sua análise e tomar as medidas corretivas 

necessárias. 

 

2.10. Recursos Humanos 

2.10.1. Pessoal Docente 

O corpo docente em exercício efetivo de funções no Agrupamento é composto por 164 docentes dos 

quadros (143 Quadros de Agrupamento e 18 Quadros de Zona Pedagógica). Para além destes docentes, 

que suprem as necessidades de caráter permanente, existe ainda um pequeno grupo de professores 

contratados que satisfazem as necessidades temporárias. 

A esmagadora maioria do pessoal docente do quadro possui o grau de licenciado. Apenas 4 docentes 

possuem o grau de bacharelato e 17 são detentores do título de mestre. 

Bacharelato Licenciatura Mestrado 

4 143 17 

2% 87% 10% 
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A população docente é caracterizada por uma larga experiência de carreira. Não existem docentes do 

quadro com menos de 10 anos de carreira. Em termos de antiguidade na carreira, o grupo mais 

representativo (73%) possuiu mais de 20 anos ao serviço do ensino. 

 

Tempo de serviço - Docentes do Quadro 2017- 2018 

1 a 10 anos 10 a 15 anos 15 a 20 anos 
mais de 20 

anos 

0 3 41 120 

0% 2% 25% 73% 

 

Para além da experiência de carreira, é também significativa a antiguidade no Agrupamento. Quase 50% 

dos docentes exercem funções no Agrupamento há mais de 10 anos sendo, portanto, conhecedores 

profundos das suas especificidades e idiossincrasias. Em oposição existe um grupo mais restrito de 

professores (18%) representando 29 professores do quadro, colocados pela primeira vez neste 

Agrupamento. 

até 1 ano 1 a 5 anos 6 a 10 anos 
mais de 10 

anos 

29 26 28 78 

18% 16% 17% 48% 

 

2.10.2.  Pessoal Não Docente 

Estabelecimento 
Pré / 1º 

Ciclo  
2º/3º 
Ciclos 

Total 

EB de Ferreira 6 0 6 

EB de Meixomil 5 0 5 

EB de Paços de Ferreira 0 24 24 

EB de Penamaior 7 0 7 

EB nº 2 de Paços de Ferreira 14 0 16 

Total 32 24 56 

 

Categoria 
Número de 

funcionários 

Assistente Operacional 55 

Encarregado Operacional 1 

Assistente Técnico 7 

Chefe de Serviços de Administração Escolar 1 

Técnico superior (Psicóloga) 3 
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2.11. Crianças/Alunos 

2.11.1. Evolução do número de alunos 

NIVEL DE ENSINO 

ANO LETIVO 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

PRÉ-ESCOLAR 420 383 352 325 313 

1º CICLO 907 890 859 842 835 

2º CICLO 565 524 502 504 446 

3º CICLO 447 454 437 411 359 

CEF 0 0 0 0 20 

VOCACIONAL 0 0 21 20 0 

TOTAL 2339 2251 2171 2102 1973 

 

 

2.11.2. Indicadores sociais 

2.11.2.1. Ação Social Escolar 

 O estatuto socioeconómico das famílias tem sido considerado como um dos fatores que pode 

influenciar o sucesso e o percurso escolar dos alunos, constituindo um fator de diferenciação que afeta 

os resultados escolares, privando alguns de usufruírem dos benefícios de certos bens culturais. Um dos 

indicadores do estatuto socioeconómico das famílias corresponde ao número de alunos beneficiários 

dos apoios da Ação Social Escolar (ASE).  

A Ação Social Escolar abrange um conjunto de apoios e complementos educativos aos alunos e às 

famílias mais carenciadas do ponto vista socioeconómico, que visam contribuir para a igualdade de 
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oportunidades de acesso e sucesso escolar, conforme está consignado na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, designadamente pelo Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 de janeiro.  

As medidas de Ação Social Escolar aplicam-se às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 

ensino básico que frequentam o nosso Agrupamento.  

Constituem modalidades de apoio, no âmbito da ação social escolar, os apoios alimentares, como a 

distribuição diária e gratuita de leite às crianças do pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 

e o fornecimento de refeições; os transportes escolares; os auxílios económicos, nomeadamente os 

auxílios na aquisição de manuais e de material escolar e nas atividades de complemento curricular, a 

prevenção e o seguro escolar. 

Para além destes apoios, as escolas também podem fornecer um suplemento alimentar aos alunos com 

menores recursos económicos. No nosso Agrupamento existem atualmente cerca de 50 alunos a 

usufruir deste apoio. No entanto, verifica-se que o número de alunos que beneficiam deste apoio tem 

vindo a aumentar nos últimos tempos o que reflete um aumento das carências económicas dos 

agregados familiares dos alunos do Agrupamento. Paralelamente a este suplemento alimentar, 

constata-se que das 397 refeições diárias que são servidas em média no refeitório da Escola Básica de 

Paços de Ferreira, uma grande percentagem, cerca de 70%, corresponde a refeições de alunos 

carenciados e que beneficiam de apoio no âmbito da ação social escolar. Sumariamente, ao nível do 

Agrupamento, por dia, são servidas cerca de 1100 refeições. 

Os dados respeitantes aos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar no ano letivo 2017/ 2018 

encontram-se ilustrados na tabela que se segue. 

Pré-Escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Total 

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

71 73 204 257 145 120 55 144 91 42 1202 

 

Como se pode constatar, cerca de 60% da população estudantil do Agrupamento é muito carenciada do 

ponto de vista socioeconómico.  

2.11.2.2. Situação socioeconómica das famílias  

A escola como organização sistémica, influenciada pelo meio e simultaneamente agente transformador 

deste, deve estar atenta a todas as condições que influenciam o seu desempenho.  

As condições socioeconómicas das famílias têm sido apontadas como um dos fatores externos com 

maior impacto no (in)sucesso dos alunos.   

Conscientes desta problemática, mas certos que a escola não é, nem pode ser uma via de reprodução 

das desigualdades sociais, antes porém, deve assumir uma importante função de esbatimento e 

transformação da realidade, importa fazer um diagnóstico que espelhe a realidade socioeconómica das 

famílias e permita desenvolver estratégias concertadas e adequadas no sentido de promover uma 

efetiva igualdade de oportunidades a todos os alunos.  

Os dados relativos à taxa de agregados familiares em que ambos ou pelo menos um dos progenitores 

(ou quem suas vezes fizer) se encontra desempregado espelham o atual macro cenário económico.  

Torna-se imprescindível que as medidas de apoio social garantam a prestação das necessidades básicas 

a todos os alunos e respetivas famílias que delas necessitam. Afigura-se também importante a dimensão 
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da solidariedade e do voluntariado num exercício de cidadania mais abrangente que permita que as 

crianças/ jovens se apropriem dos valores que lhes são inerentes.  

 

Taxa de desemprego 2017 
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3. CAPÍTULO II - Prognose 

3.1. Política Educativa do Agrupamento – Contributos da metodologia BSC 

 

Com o BSC (Balanced ScoreCard), considerada uma metodologia de gestão estratégica de apoio às 

tomadas de decisão, pretendemos uma orientação aprofundada do modelo organizacional interno com 

os seguintes objetivos: 

• Clarificação de missão a todos os docentes e funcionários da instituição, de objetivos 

estratégicos, das nossas ações e da visão futura da organização; 

• Partilha de ideias e informação a todos os elementos do Agrupamento; 

• Aumento da qualidade da informação; 

• Melhoria e transparência na comunicação dos resultados obtidos; 

• Melhoria dos processos internos: processos avaliativos de natureza académica, processos de 

autoavaliação organizacional; 

• Mudança de processos de melhoria implementados para a sua institucionalização. 

 

Assim, é dada primazia neste Projeto Educativo a quatro grandes eixos/dimensões: 

• A dimensão financeira, numa perspetiva de retorno ao nível dos processos internos e do 

desenvolvimento organizacional, em benefício dos alunos e das suas famílias; 

• A dimensão dos “clientes” (entenda-se alunos e respetivas famílias) e a sua satisfação; 

• A dimensão dos processos internos, como cerne do desenvolvimento; 

• A dimensão do desenvolvimento organizacional, assente na capacidade do Agrupamento ser 

capaz de inovar, melhorar e aprender. 
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3.2. Diagnóstico Estratégico 
 

 

3.3. Planeamento Estratégico 
 

O Planeamento Estratégico do Projeto Educativo será apresentado em modelo de cascata, 

privilegiando em primeiro lugar e num nível superior de hierarquia, a definição da Missão do 

Agrupamento, ou seja, será clarificada a finalidade do Agrupamento, como organização que 

cumpre uma função social de relevo. Desta derivará a aclaração da Visão Estratégica como a grande 

ambição do Agrupamento para o horizonte dos próximos três anos, traduzida num olhar prospetivo 

e mobilizador de energias coletivas, canalizadas em torno dessa imagem futura do agrupamento 

em 2021. A formulação de um Objetivo Central, em linha com a Missão e a Visão Estratégica, dará 

lugar à definição de Áreas Prioritárias de Intervenção consideradas influentes na consecução do 

Objetivo Central. Por último, num plano mais operacional, serão definidas as metas, ações e 

respetivos indicadores de medida, de importância capital na pretensão de dar corpo à definição de 

projeto, enquanto projeção da ação. 

 Ameaças/Constrangimentos Oportunidades 

A
n

ál
is

e
 e

xt
e

rn
a 

• Queda da taxa de natalidade 

• Quebra de receitas orçamentais 

• Desenvolvimento de um território educativo local, com 
possibilidade de gestão articulada de recursos e de fomento de 
dinâmicas de cooperação; 

• Abertura da administração central ao desenvolvimento de 
contratos de autonomia; 

• Orientação de políticas locais a partir do Projeto Educativo 
Municipal; 

• Aprofundamento de autonomia a partir da gestão acumulada; 

• Processo de descentralização no campo educacional; 

• Projetos da Câmara Municipal que potenciam a utilização de 
recursos humanos ao nível da intervenção social. 

A
n

ál
is

e
 in

te
rn

a
 

Pontos fracos Pontos fortes 

• Aumento do insucesso à medida que aumenta o ano 
de escolaridade, levando a crer que as medidas de 
apoio implementadas não surtem o efeito desejável 
ao ponto de estabilizar ou contrariar a trajetória de 
insucesso; 

• Elevado número de alunos que apresentam 
dificuldades no processo de aquisição da leitura e 
escrita (nos primeiros anos da educação básica) 
condicionando o percurso escolar; 

• População com carências socioeconómicas; 

• Desvalorização da cultura escolar; 

• Número insuficiente de pessoal não docente face às 
necessidades; 

• População escolar muito heterogénea do ponto de 
vista cultural e socioeconómico; 

• Mobilidade de alunos por via de transferências ao 
longo de todo o ano; 

• Falta de apoio jurídico; 

• Fragilidade das estruturas e equipamentos da EB 2/3; 

• Carência de um espaço no AVEPF que potencie a 
vertente cultural do nível da dinamização das artes 
dramáticas. 

• Melhoria dos resultados escolares com grande destaque no 
contexto do concelho de Paços de Ferreira; 

• Aumento da qualidade e formas de participação dos alunos na 
vida escolar; 

• Reconhecimento da comunidade escolar pelo trabalho 
desenvolvido; 

• Desenvolvimento estratégico da articulação curricular; 

• Existência de uma liderança de topo ativa, aberta e 
mobilizadora de outras lideranças; 

• Desenvolvimento de práticas de autoavaliação consistentes e 
estratégicas com impacto na melhoria do desempenho do 
Agrupamento; 

• Condições melhoradas ao nível das infraestruturas; 

• Taxas de abandono e desistência de nível residual; 

• Vasta rede de protocolos e parcerias com entidades públicas e 
privadas; 

• Política de fomento do desenvolvimento profissional; 

• Coesão entre documentos, nomeadamente a operacionalização 
dos Projetos Educativos com o PAA. 
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3.4. Missão 
 

A escola, por força da função social que cumpre, deve aos seus stakeholders a responsabilidade de 

esclarecer sobre o seu propósito, o seu fim último, orientador de toda a estrutura de planeamento 

e ação estratégica que a escola pretende prosseguir. 

A missão refere-se ao propósito da organização, àquilo que justifica a sua existência, à sua razão de 

ser, ao que legitima a função da organização na sociedade. Ela afirma a identidade da organização 

perante o meio envolvente e perante organizações congéneres e constitui, simultaneamente, um 

referencial orientador da ação dos respetivos stakeholders. 

Constitui Missão do Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira: 

“Educar cidadãos para o sucesso, responsáveis e ativos no exercício da sua 

cidadania, envolvendo toda a comunidade.” 

 

3.5. Visão Estratégica 
 

O objetivo nuclear deste Projeto Educativo encontra-se em linha com a Missão e a Visão Estratégica 

e pretende-se que funcione como elemento referencial orientador da atividade a desenvolver pela 

escola durante o período de três anos.  

Constitui objetivo nuclear: Melhoria dos resultados escolares e Educativos 

 

3.6. Áreas de Intervenção Prioritárias 

3.6.1. Objetivos  

Elencar e estruturar um conjunto de eixos de concretização que aprofundem as áreas 

prioritárias de intervenção do anterior Projeto Educativo do AVEPF.    

Ao nível de execução técnico-pedagógica continuar o esforço de efetiva valorização das 

competências técnico-profissionais de um segmento específico: os docentes e os não 

docentes. 

O AVEPF tem, a este propósito um instrumento efetivo e eficaz que deve ser considerado num 

exemplo na concretização desse objetivo: os planos de formação. 

A sua natureza, desde o processo de construção, a sua abrangência e os diferentes níveis de 

desenvolvimento que constituem a sua matriz dizem-nos que o seu sucesso na evolução 

profissional dos nossos profissionais é evidente.  

 

3.6.2. Áreas prioritárias de intervenção 

Se considerarmos o Projeto Educativo enquadrado num nível meso, cumulativamente com 

documentos operacionalizadores como o Plano Curricular e Processos Internos de 

Operacionalização, os Planos Anual e Plurianual de Atividades, bem como o Plano Curricular de 

Turma, não deixa de ser referencial focar objetivos claros que marcam o trabalho na sua 

dimensão organizacional e pedagógica. É justamente aí que se situam as áreas prioritárias de 

intervenção. 
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Ao longo de 2018, foram sufragadas as áreas prioritárias de intervenção para o triénio de 

vigência deste Projeto Educativo. Sequencialmente, foram aprovadas por unanimidade na 

reunião de Conselho Geral de 26 de julho de 2018. 

A identificação das áreas prioritárias de intervenção para o horizonte dos três próximos anos 

resultou da avaliação realizada ao Projeto Educativo cessante e do diagnóstico estratégico que 

precedeu a elaboração do presente Projeto Educativo e que o integra. 

Assim, constituem áreas prioritárias de intervenção e será para essas que se canalizarão todas 

as sinergias coletivamente construídas, as seguintes: 

• APRENDIZAGENS e CONHECIMENTO – Os resultados escolares obtidos ao longo dos 

últimos anos dão ênfase à pertinência de destacar o sucesso e a qualidade das 

aprendizagens como área de intervenção prioritária, devendo ser reforçadas as 

estratégias no sentido de manter o nível e ordem de grandeza dos resultados escolares 

registados no último triénio e simultaneamente reforçar a aposta nos resultados 

educativos e sociais. 

 

• SAÚDE e BEM-ESTAR - Da avaliação efetuada a esta área resultam alguns aspetos que 

foram superados e constituem hoje pontos fortes no domínio da Educação para a 

Saúde. Contudo, a procura de melhores resultados escolares só será possível 

continuando a aposta no bem-estar físico, emocional e social dos alunos. 

 

• CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO – A aposta na continuidade desta área prioritária 

assenta na premissa de que a escola cumpre um papel social que vai muito para além 

do simples ato de ensinar. A escola forma cidadãos plenos, devendo procurar 

responder ao preconizado pelo Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

percebendo que a definição de sucesso educativo de um aluno é muito mais do que os 

seus resultados escolares. 

 

3.7. Competências digitais – Objetivos 
 

Ao nível das competências digitais, são objetivos: 

• A substituição determinada da formação do tipo expressiva e académica. 

• Capacitar os alunos com competências relevantes para o mundo digital. 

• Generalizar as TIC nas estratégias pedagógicas e no quotidiano da escola. 

• Equilibrar a ligação entre os objetivos e os processos de ensino-aprendizagem e o 

mundo digital envolvendo professores e alunos. 

• Aumentar a colaboração institucional entre a autarquia e o AVEPF com a promoção de 

projetos de base tecnológica. 

 

3.8. Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
 

Assume-se que no âmbito deste documento, enquadrado no âmbito da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, o AVEPF deve valorizar uma cidadania suportada em princípios a 
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desenvolver numa base formativa que resulta da própria área prioritária de intervenção e da 

introdução no currículo da componente Cidadania e Desenvolvimento. 

Conclui-se daqui que deverá existir, nomeadamente nos Planos Curriculares de Turma, um 

“cimento” agregador dos projetos que resulta justamente desta disciplina nos segundo e 

terceiro ciclos e do seu carácter transdisciplinar no primeiro ciclo do ensino básico. 

Desta forma é possível prever uma articulação entre documentos referenciais que estão na 

base das recentes alterações normativas: Perfil do Aluno, Aprendizagens Essenciais e 

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. 

Operacionalização da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento 

A abordagem curricular da Educação para a Cidadania faz-se a dois níveis: 

• Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico: integrada transversalmente no 

currículo, da responsabilidade do/a docente titular de turma e decorrente da decisão acerca 

dos domínios a trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, definidos em 

sede de Conselho de Docentes. 

• Nos 2º e 3º ciclos do ensino básico: Cidadania e Desenvolvimento, sob a responsabilidade de 

um/a docente e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências a 

desenvolver ao longo do ano, definidos em sede de Conselho de Turma e enquadrados na 

Estratégica de Educação para a Cidadania da Escola. 

A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como 

espaço potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho 

de Turma, sempre que se verifique a interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das 

aprendizagens, possibilitando a realização de projetos interdisciplinares. 

O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e refletir as 

competências de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e 

demonstradas por cada aluno através de evidências. 

A avaliação das aprendizagens na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento está enquadrada 

pelos normativos legais em vigor para cada nível de ensino. Os critérios de avaliação são 

aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

 

3.9. Formas de operacionalização em saúde e bem-estar 
 

O AVEPF, enquanto organização focada no desenvolvimento de determinadas competências, 

quer de domínio cognitivo quer pessoal, quer social, desenvolverá parcerias que contribuirão 

para novas formas de intervenção do PESES. Esta opção permite que esta área prioritária 

possa ser uma dimensão a incluir nos planos curriculares de turma bem como nos documentos 

de nível meso como é o caso do Plano Anual de Atividades. 

Para além das metas e objetivos ligados ao projeto do PESES importa considerar o bem-estar, 

acentuando a valência da educação alimentar: 
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• O AVEPF contribui para a promoção da alimentação saudável, desde a oferta alimentar no 

interior do recinto escolar até aos conteúdos curriculares, atividades extracurriculares e ao 

posicionamento de todos os intervenientes no processo educativo. 

• O refeitório escolar como um local de exceção para a promoção de um consumo alimentar 

saudável e equilibrado, que disponibiliza alimentos de boa qualidade nutricional, e também 

como um espaço de socialização para um consumo em grupo, onde o sabor ligado à cultura 

local e o prazer de estar à mesa devem ser tão valorizados como a componente nutricional. 

• O AVEPF como um espaço adequado para se promover a discussão sobre o acesso aos 

alimentos como uma condição básica dos direitos humanos e da alimentação como uma 

atividade humana condicionadora da saúde, mas também condicionada por diversos 

determinantes sociais e culturais que podem ser integrados curricularmente. 

• O AVEPF como um espaço de ligação à família, no seio da qual se determinam muitas das 

escolhas alimentares ao longo do dia. 

 
 

3.10. Inclusão,  equidade e flexibilidade  
 “Todos contam e contam por igual” 

Responder localmente com qualidade e eficácia ao ambicioso objetivo da UNESCO de “garantir 

uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem 

durante toda a vida para todos”(UNESCO), no âmbito da agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável, é um processo complexo, que exige mudanças efetivas na teoria e na prática e um 

sistema de monitorização do impacto da mudança consistente e fidedigno. É também um 

processo que atravessa, necessariamente, todos os níveis do sistema educativo, desde o plano 

macro, onde se definem as políticas educativas nacionais, ao epicentro da sala de aula e outros 

espaços menos formais de aprendizagem e desenvolvimento, a que nenhum ator pode ficar 

alheio. É por fim, um processo contínuo que não se inicia em modo tábua rasa, impelido por 

um esforço único de mudança decretada, trata-se antes porém de um caminho socialmente 

construído, que vai muito além da reconstrução de discursos sobre as mesmas práticas e que 

parte do humilde e inequívoco reconhecimento de que “as dificuldades que os estudantes 

enfrentam derivam muitas vezes de aspectos internos ao próprio sistema educativo, à forma 

como este se encontra organizado, às formas de ensino que prestam e à forma como 

avaliam”(UNESCO).  

O caminho que temos construído ao longo da última década em matéria de inclusão, permite 

que neste momento, a publicação do Decreto-Lei nº54/2018 seja encarada como uma forma 

de legitimar práticas e reforçar as crenças e pressupostos partilhados pela comunidade AVEPF. 

A publicação do Decreto-lei nº55/2018 reforça, por seu lado, a crença de que o currículo 

constitui um dos principais meios de efetivar os princípios de inclusão e equidade, pela 

oportunidade que cria ao nível do reforço das formas de participação dos alunos nos processos 

de ensino e aprendizagem.  

Neste contexto de reforço do comprometimento com um percurso que vem a ser traçado há 

mais de uma década, queremos destacar como ideias-chave, subjacentes às práticas que 

temos vindo a desenvolver, no ensejo do desenvolvimento de uma cultura inclusiva 

verdadeiramente sustentável: 
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• Aumento das formas e da qualidade da participação dos alunos na vida da escola, nos 

processos de aprendizagem e de avaliação. 

• Reforço do papel da avaliação formativa e contínua como elemento democrático 

regulador do que se ensina e do que se aprende. 

• Reforço da atuação da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva no 

desenvolvimento de uma cultura de inclusão sustentada e sustentável.  

• Aposta nas comunidades profissionais de aprendizagem internas à escola, na 

perspetiva de que esta dinâmica, desenvolvida nos últimos anos, melhora as 

capacidades e conhecimentos dos professores e tem incidência direta no modo como 

ensinam e como os alunos aprendem. 

• Aposta forte na formação e desenvolvimento profissional dos docentes, não docentes, 

pais e encarregados de educação, visível na consistência da oferta ao nível dos planos 

de formação internos. 

• Intensificação da rede de parcerias entre as diferentes entidades que assumem 

responsabilidades locais ao nível da educação, com destaque para aquelas que 

trabalham junto de famílias e alunos em situação de maior vulnerabilidade. 

• Mobilização de recursos humanos adicionais, de qualificação diversificada e 

complementar, capazes de intervir com foco de forma articulada sobre situações de 

risco.  

• Aposta no diagnóstico precoce e na intervenção específica e rápida aos primeiros 

sinais de dificuldade, como estratégia fulcral de garantia de que todas as crianças e 

alunos atinjam o seu máximo potencial. 

• Aposta no desenvolvimento de projetos culturalmente significativos e ambientes 

educativos favoráveis ao desenvolvimento holístico de cada criança e aluno. 

• Valorização da tríade sistémica Inclusão, flexibilização e perfil dos alunos, no 

planeamento e concretização da prática letiva. 

• Rentabilização das alianças estabelecidas com instituições de ensino superior, como 

fontes privilegiadas de acesso ao conhecimento.  

 

3.11. Gestão dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC)  
 

As DAC são áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular, 

desenvolvidas a partir da matriz curricular-base da oferta educativa e formativa, tendo por referência os 

documentos curriculares, em resultado do exercício de autonomia e flexibilidade, sendo, para o efeito, 

convocados, total ou parcialmente, os tempos destinados a componentes de currículo, áreas 

disciplinares e disciplinas. 

No AVEPF, as DAC são implementadas com os seguintes objetivos: 

• Melhoria dos níveis globais de sucesso dos alunos; 

• Melhoria das taxas de sucesso e de qualidade de sucesso das diferentes áreas curriculares através 

da valorização de um clima de escola focada na melhoria; 

• Promover o trabalho cooperativo/entre pares (partilha e reflexão sobre práticas, experiências e 

saberes); 

• Facilitar o acompanhamento e a monitorização da relação pedagógica; 
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• Disseminação de boas práticas pedagógicas respaldadas em conceitos como partilha, reflexividade 

e autonomia; 

• Desenvolvimento de atitudes, práticas e posturas pedagógicas autónomas, participativas e 

colaborativas. 

A autonomia conferida ao AVEPF para fazer uma gestão própria do currículo, mais concretamente da 

aplicação de DAC’s a partir das matrizes curriculares-bases adotadas, é utilizada e sistematizada por via 

do Plano Curricular de cada turma/grupo, sendo que na concretização de domínios de autonomia 

curricular, não fica prejudicada a existência das disciplinas inscritas nas matrizes curriculares-base. 

Desta forma, para cada turma, por iniciativa do(a) Educador(a), Professor(a) Titular de Turma ou 

Diretor(a) de Turma e com a participação dos alunos, são definidos um ou mais projectos de carácter 

interdisciplinar a serem realizados e trabalhados ao longo do ano letivo na totalidade ou parte das 

disciplinas, através de um plano de trabalho inscrito no Plano Curricular de Turma/Grupo. 

Os temas aglutinadores dos trabalhos deverão procurar ainda a coerência e pertinência face aos 

objetivos prioritários, valores e missão constantes do Projeto Educativo, com relação a matérias 

diversas, tais como: 

• Educação para a Saúde e o Bem-estar 

• Cidadania e desenvolvimento 

• Rota do Românico 

• Realidade Local 

• Projetos de Ciências 

• Património Artístico e Cultural 

• Inclusão 

• Outros 

 

 

3.12. Objetivos Operacionais, Metas, Ações e Indicadores 
 

Neste ponto são definidos os objetivos estratégicos em linha com a missão e objetivo nuclear, 

clarificadores do que se pretende atingir em cada área prioritária de intervenção.  

A definição de metas, suportada por indicadores de verificação, complementa e dá corpo à 

concretização dos objetivos.  

As metas devem constituir um elemento central em torno do qual se mobilizam os diferentes 

intervenientes e se conjugam todos os esforços no sentido de as alcançar 

 

 



27 

 

Área Prioritária de Intervenção: Aprendizagens e Conhecimento 

Objetivos Metas Ações Indicadores 

 

• Melhorar as condições de estudo dos 
alunos. 

• Melhorar os níveis de proficiência de 
leitura e escrita dos alunos dos 1º e 2º 
anos. 

• Identificar as crianças que transitam 
da Educação Pré-Escolar para o 1º ano 
com dificuldades ao nível da 
consciência fonológica. 

• Identificar os alunos que manifestem 
as primeiras dificuldades na aquisição 
do processo de leitura e escrita. 

• Manter o abandono escolar próximo 
dos 0%. 

• Manter a taxa global de sucesso e de 
qualidade de sucesso ao nível dos 
resultados internos, em relação aos 
resultados alcançados no último 
triénio. 

• Atingir ou superar a taxa global de 
sucesso escolar ao nível dos 
resultados externos, relativamente à 
média nacional. 

• Atingir ou superar a taxa global da 
qualidade do sucesso escolar ao nível 
dos resultados externos, 
relativamente à média nacional. 

• Valorizar a ciência e tecnologia 
enquanto área do saber fundamental 
na educação de crianças e jovens. 

• Contribuir para a valorização 
profissional de docentes e técnicos 
especializados. 

• Conseguir que todos os alunos dos 
1º e 2º anos apresentem, no final do 
ano letivo, níveis satisfatórios ou 
muito satisfatórios de proficiência de 
leitura e escrita. 
 

• Manter uma taxa nula de abandono 
ao ano em todos os ciclos de ensino. 

 
 

• Manter a taxa de sucesso no 2.º ciclo 
acima de 95%. 
 

• Manter a taxa de sucesso no 3.º ciclo 
acima de 90%. 

 

• Manter a taxa da qualidade sucesso 
no 2.º ciclo acima de 64%. 

 

• Manter a taxa da qualidade de 
sucesso no 3.º ciclo acima de 48%. 

 

• Obter resultados acima da média 
nacional nas provas finais do 9º ano 
de escolaridade. 

 

• Proporcionar aos alunos situações 
que envolvam o desenvolvimento do 
pensamento científico e práticas 
associadas. 

 

• Desenvolver planos anuais de 
formação para docentes e técnicos 
especializados, em domínios 
científicos e pedagógicos. 
 

 

Utilização dos tempos da componente letiva através de crédito horário para apoios 
pedagógicos às turmas e coadjuvações. 

Prestar atendimento individual ao nível da terapia da fala junto das crianças 
identificadas com problemas nesta área. 

Incrementar estratégias/métodos alternativos de ensino da leitura e da escrita, com 
recurso particular aos métodos digitais. 

Colocar em funcionamento em cada estabelecimento de ensino do 1º ciclo uma sala de 
estudo direcionada exclusivamente para a recuperação de alunos com dificuldades no 
processo de leitura e escrita. 

Monitorizar e acompanhar os alunos identificados em situação de absentismo escolar e 
vulnerabilidade social. 

Oferta de aulas de apoio/ coadjuvações semanais a Português e Matemática nos 2º e 3º 
ciclos. 

Oferta de apoio específico a alunos com diagnóstico compatível com situação de 
dislexia. 

Desdobramento das turmas de 7.º ano numa lógica de trabalho de oficina para 
desenvolvimento da escrita e da oralidade às disciplinas de Português e Inglês. 

Prestar atendimento e acompanhamento sistemático aos alunos identificados com 
baixo rendimento escolar. 

Desenvolver ações de sensibilização junto das famílias relativamente às condicionantes 
sociais e culturais intervenientes no desenvolvimento psicossocial e nos processos 
ensino-aprendizagem das crianças e jovens. 

Dinamizar ações periódicas de cariz prático-laboratorial no 1º ciclo e pré-escolar; 

Criar clubes de ciência 

Desdobramento de turmas de 7º ano para realização de trabalho laboratorial no âmbito 
da disciplina de Projeto de Ciências.  

Distinguir os alunos que evidenciaram bons resultados escolares perante toda a 
comunidade educativa através dos diferentes Prémios de Mérito definidos no 
Agrupamento. 

Desenvolver plano de trabalho de preparação para provas finais, para alunos do 9º ano 
de escolaridade, após o final das aulas do 3º período,  

 

Número de alunos a 
frequentar salas de 
estudo no 1º ciclo. 

Número de alunos em 
situação de abandono 
escolar em cada ano 
letivo. 

Número de alunos com 
nível positivo (3, 4 ou 5) 
às diferentes disciplinas. 

Número de alunos com 
níveis 4 e 5 às diferentes 
disciplinas. 

Número de alunos com 
nível positivo (3, 4 ou 5) 
nas provas finais de 
Português e Matemática. 

Número de alunos com 
níveis 4 e 5 nas provas 
finais de Português e 
Matemática. 

N.º de alunos que 
frequentam apoios nos 2º 
e 3º ciclos 

N.º de alunos 
acompanhados que 
evidenciam, diagnóstico 
compatível com situações 
de dislexia. 

N.º de professores que 
frequentaram as ações do 
plano anual de formação. 
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Área Prioritária de Intervenção: Saúde e Bem-estar 

Objetivos Metas Ações Indicadores 

Desenvolver o bem-

estar físico, social e 

emocional dos alunos. 

Manter o protocolo com a Universidade Católica, no âmbito do acolhimento 

a enfermeiros estagiários, alargado a todas as escolas do Agrupamento. 

Aumentar a eficácia na deteção de alunos com problemas de peso ou outros 

distúrbios alimentares. 

Aumentar o número de alunos envolvidos nos subprojectos do Projeto 

PESES. 

Garantir a implementação do Programa de Alimentação Saudável em Saúde 

Escolar (PASSE, PASSE/Rua e PASSEzinho) em todas as turmas do Pré-Escolar 

e 1º Ciclo. 

Implementar o projeto PRESSE em todos os níveis de ensino. 

Ministrar formação PRESSE a todos os titulares/diretores de turma. 

Aumentar o número de alunos e/ou famílias atendidos pelo GAAF. 

Aumentar o número de alunos que usufruem de suplemento alimentar. 

Realização de rastreios. 

Realização de ações de 

sensibilização. 

Realização de ações no 

âmbito do PESES. 

Concretização dos programas 

PASSE, PASSE/Rua e 

PASSEzinho. 

Formação PRESSE. 

Sinalização por parte dos 

agentes educativos dos 

alunos que carecem de 

suplemento alimentar. 

Número de turmas que aplicam o PASSE, PASSE/Rua 

e PASSEzinho. 

Número de rastreios e taxa de população abrangida 

pelos mesmos. 

Número de alunos envolvidos nas atividades do 

PESES. 

Relatório final de avaliação do PESES. 

Número de casos sinalizados com excesso de peso 

ou outros distúrbios alimentares. 

Número de professores com formação PRESSE. 

Número de alunos e/ou famílias apoiadas pelo 

GAAF. 

Número de alunos que usufruem de suplemento 

alimentar. 
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Área Prioritária de Intervenção: Cidadania e Desenvolvimento 

Objetivos Metas Ações Indicadores 

Promover a inclusão e o respeito 

pela diferença. 

Promover o desenvolvimento da 

consciência cívica em matéria de 

direitos humanos. 

Promover a consciencialização 

ambiental. 

Fomentar a importância do 

voluntariado na construção de uma 

cidadania consciente e solidária. 

Desenvolver a participação ativa 

dos alunos na vida do 

Agrupamento. 

Promover nos alunos a aquisição e 

a importância de hábitos de 

convivência social pautados por 

comportamentos adequados em 

contexto escolar. 

 

 

 

 

 

Aumentar o número de atividades inscritas no 

PAA no âmbito da: 

• Educação para a inclusão; 

• Educação para os Direitos 

Humanos. 

• Educação ambiental 

• Solidariedade e voluntariado. 

 

Dar continuidade a modalidades do Desporto 

Escolar que privilegiem a integração de alunos 

com necessidade de medidas seletivas ou 

adicionais de suporte à aprendizagem. 

Privilegiar os temas: Educação Ambiental, 

Dimensão Europeia da Educação e 

Solidariedade e Voluntariado na construção 

do currículo de Educação para a Cidadania/ 

Cidadania e Desenvolvimento. 

Dar continuidade à realização de assembleias 

de delegados em todas as escolas do 

Agrupamento, pelo menos uma vez por 

período letivo. 

Aumentar o número de momentos de análise 

e reflexão sobre a vida do Agrupamento em 

sede de assembleia de turma. 

Implementar a Associação de Estudantes. 

Diminuir o número de comportamentos 

suscetíveis de constituir infração disciplinar. 

Realizar ações que promovam a inclusão social de crianças e jovens com deficiência. 

Promover ações de sensibilização dirigidas à comunidade educativa. 

Realização de atividades desportivas em que intervenham alunos com necessidade de medidas 

seletivas ou adicionais de suporte à aprendizagem em equipas com jovens sem limitações.  

Realizar ações de voluntariado. 

Realizar campanhas de solidariedade. 

Concretização do currículo da disciplina de Educação para a Cidadania/ Cidadania e 

Desenvolvimento. 

Concretização de projetos específicos. 

Distinguir os alunos que evidenciaram estes comportamentos perante toda a comunidade 

educativa através do Quadro de Valor exposto na escola sede do Agrupamento e na Cerimónia de 

entrega dos diplomas deste Quadro. 

Fomentar a realização de assembleias de delegados em todas as escolas do Agrupamento pelo 

menos uma vez por cada período letivo. 

Promover a discussão da vida do Agrupamento em sede de assembleia de turma antes e após as 

assembleias de delegados. 

Difundir as regras de funcionamento da escola. 

Consciencializar a comunidade educativa sobre os comportamentos erróneos e a importância da 
tomada de medidas para a sua erradicação.  

Promover ações de sensibilização dirigidas à comunidade educativa. 

Responsabilizar os infratores das normas de funcionamento da escola assim como os seus 
pais/encarregados de educação. 

Divulgação do número de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar; 

Monitorizar e acompanhar, numa perspetiva educativa, o comportamento dos alunos nos diversos 
espaços escolares. 

Monitorizar, acompanhar e direcionar os alunos mais problemáticos para as respostas educativas 
mais adequadas. 

Número de atividades 

inscritas no PAA no âmbito 

das temáticas referidas. 

Avaliação das atividades. 

Número de destinatários das 

ações de sensibilização. 

Avaliação do Desporto 

Escolar. 

Avaliação da pertinência do 

currículo da disciplina de 

Educação para a Cidadania/ 

Cidadania e 

Desenvolvimento, sob o 

olhar dos alunos e do 

Conselho Pedagógico. 

Número de alunos que 

integram o Quadro de Valor 

do Agrupamento. 

Número de assembleias de 

delegados realizadas. 

Número de momentos de 

análise e reflexão em sede de 

assembleia de turma. 

Número de ocorrências 

disciplinares. 

Número de destinatários das 

ações de sensibilização. 
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4. CAPÍTULO III - Construído 
4.1.  Organização escolar – Organograma do Agrupamento 
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4.2. Horários de Funcionamento 
 

4.2.1.  Horário de funcionamento da Escola Básica de Paços de Ferreira 

Considerando que as salas de aulas disponíveis na Escola Básica de Paços de Ferreira são em número 

inferior ao número de turmas, torna-se necessário, na organização dos horários destas, estabelecer 

regras e critérios na distribuição da sua mancha semanal, tendo em consideração a perspetiva 

pedagógica, mas também os constrangimentos, anseios e expetativas dos seus encarregados de 

educação. 

Destes fatores a ter em conta, destacam-se os seguintes: 

• A preferência da esmagadora maioria dos encarregados de educação por horários 

predominantemente da parte da manhã, por motivos de organização e logística familiar. 

• Acresce ao ponto anterior a impossibilidade em deixar os educandos sozinhos em casa durante a 

manhã, em particular os alunos mais novos dos 5º, 6º e até do 7º anos de escolaridade. Esta 

impossibilidade obriga os encarregados de educação a suportarem a despesa com ATL’s e Centros de 

estudo. 

• A unidade escolhida de 50 minutos por tempo letivo, limita a 5 o número de aulas possível num dado 

turno. Uma vez que as atuais matrizes implicam 31 e 32 horas de aulas semanais para os 2º e 3º 

ciclos respetivamente, todas as turmas terão 3 dias semanais de desdobramento de turnos. Nesses 

dias terão horário de manhã e de tarde 

Desta forma, na organização dos horários dos alunos, todas as turmas do 2º ciclo e as turmas do 7º ano 

de escolaridade, têm os horários predominantemente no turno da manhã. 

Os 8º e 9º anos de escolaridade também têm horários predominantemente da parte da manhã, com 

exceção de um dia semanal, em que o seu horário se desenvolve apenas durante a tarde. 

Os dias mistos (turnos manhã e tarde) são organizados com predominância da manhã em relação à 

tarde. 

A organização dos horários obedecerá ao disposto na tabela seguinte, sendo exequível até ao limite de 

35 turmas. 

No caso de o número de turmas ser excedido, reúne o Conselho Pedagógico no sentido de encontrar 

novas formas de organização. 

 

Ano de escolaridade Organização semanal da mancha horária 

5º Todos os dias com manhã, com 3 dias mistos. 

6º Todos os dias com manhã, com 3 dias mistos. 

7º Todos os dias com manhã, com 3 dias mistos. 

8º 1 dia só manhã + 1 dia só tarde + 3 dias mistos 

9º 1 dia só manhã + 1 dia só tarde + 3 dias mistos 
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Os horários da Escola Sede distribuem-se por aulas de 50 minutos, conforme a seguinte tabela: 

 

M
an

h
ã 

8:30 – 9:20 

Ta
rd

e 

13:30 – 14:20 

Intervalo 5 min. Intervalo 5 min.  

9:25 – 10:15 14:25 – 15:15 

Intervalo 15 min. Intervalo 10 min. 

10:30 – 11:20 15:25 – 16:15 

Intervalo 10 min. Intervalo 15 min. 

11:30 – 12:20 16:30 – 17:20 

Intervalo 5 min. Intervalo 5 min. 

12:25 – 13:15 17:25 – 18:15 

 

 

4.2.2. Horários dos estabelecimentos do 1º ciclo e atividades complementares 

Os estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e Educação Pré-escolar funcionam em regime normal, 

mantendo-se obrigatoriamente abertos até às 17.30h, por um período mínimo de 8h por dia. 

1º Ciclo Pré-escolar 

9.00h/10.30h 9.00h/10.30h 

intervalo intervalo 

11.00h/12.00h 11.00h/12.00h 

Almoço Almoço 

14.00h/17.00h 14.00h/16.00h 
CAF AAAF 

NOTA: Atualizado anualmente no documento LAL 

As atividades letivas e de enriquecimento curricular no 1º ciclo terminam às 17h, prolongando-se a abertura 

dos estabelecimentos de ensino até às 17.30h, com atividades de ocupação dos alunos acompanhadas e 

orientadas pelo pessoal docente e não docente do estabelecimento de ensino.  

De acordo com as necessidades das famílias, este período de funcionamento pode ser antecipado e/ou 

prolongado através da implementação de(a): 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) destinadas a assegurar o acompanhamento das crianças 

da Educação Pré-escolar antes e/ou depois do período de atividades e durantes as interrupções destas, a ser 

implementadas pela Câmara Municipal no âmbito do protocolo de colaboração de 28 de julho de 1998 entre 

o Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Segurança Social e Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. (Esta oferta de serviço encontra-se regulamentada em regulamento próprio aprovado em 

Conselho Municipal de Educação). 

Componente de Apoio à Família, destinada a apoiar e acompanhar os alunos do 1ºCiclo antes ou depois da 

componente curricular e das AEC e durante as interrupções letivas, a ser implementadas pelas Associações 
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de Pais e Encarregados de Educação mediante protocolo celebrado com o AVEPF, nos estabelecimentos 

onde se verifique a necessidade de implementação do serviço. (Esta oferta de serviço encontra-se 

regulamentada em regulamento próprio aprovado em Conselho Geral). 

Horário de funcionamento das AEC 

• Os horários do primeiro ciclo funcionam em regime de flexibilização de horário das AEC. 

• Entende-se flexibilização de horário a possibilidade das AEC decorrerem no início ou final da manhã ou 

início do período da tarde, no máximo de dois dias por semana, bem como a possibilidade das AEC 

funcionarem em períodos contínuos ou descontínuos de mais de uma hora por dia, com os devidos 

acertos na componente curricular dos restantes dias.  

 

4.3. Formas de articulação com os pais e encarregados de educação 
 

O sector da comunidade educativa privilegiado e para o qual se dirigem todos os esforços para obter 

melhores resultados é sem dúvida a família, enquanto núcleo responsável pela primeira educação dos 

nossos alunos, e portanto e desde logo o principal aliado numa educação que se pretende de elevada 

qualidade.  

Assumimos que é o aperfeiçoamento do nosso trabalho interno, nomeadamente a qualidade do serviço 

público de educação prestado que permitirá encarar a nossa ação, neste domínio, como parte de uma 

estratégia potenciadora da mobilidade social suportada na elevação das expetativas socioculturais. 

Neste sentido, consideramos que é a partir do envolvimento dos pais e encarregados de educação que 

podemos alcançar um nível de interação regulado por um clima franco e aberto. 

Conscientes do pragmatismo que esta dimensão da gestão organizacional comporta é crucial o 

aprofundamento de uma agenda que se tem norteado pelos seguintes indicadores: 

• Reuniões com os pais representados nos órgãos sociais do Agrupamento; 

• Reuniões com as diferentes Associações de Pais ao nível do trabalho com os documentos 

estruturadores do Agrupamento; 

• Reuniões com as direções das Associações de Pais para revisão dos documentos internos; 

• Participação em reuniões gerais com ordens de trabalhos que vão desde os problemas das 

instalações até ao desenvolvimento de conceitos básicos como a participação; 

• Reuniões preparatórias da elaboração dos Planos Anual e Plurianual de Atividades; 

• Reuniões de operacionalização de um novo conceito formativo: “Escola de Pais”. 

A um nível micro do nosso funcionamento incentivamos e valorizamos: 

• Facilidade da comunicação escola - família, a partir do livre acesso dos professores a 

equipamentos como telefone e telemóvel; 

• Incentivo a reuniões dos professores com os pais aprofundando a mera participação formal dos 

representantes nos Conselhos de Turma; 

• Envolvimento em atividades do Plano Anual, com elevado protagonismo, ao nível da conceção e 

operacionalização; 



34 

• Participação dos pais na receção aos alunos, com novas variantes como a do conhecimento de 

todos os professores da turma no 5º ano de escolaridade, abrindo-se um novo campo de 

envolvimento no espaço escolar; 

• Participação dos pais em reuniões preparatórias e de sensibilização para o desempenho de 

tarefas, por parte dos alunos, como as provas finais; 

• Acesso ao contacto direto com professores do Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º ciclos, em 

disciplinas como Português e Matemática, nas reuniões de entrega de resultados escolares. 

 

4.4. Critérios de gestão e organização pedagógica 
 

4.4.1. Critérios para a constituição de grupos/turmas 

 

4.4.1.1. Pré-Escolar 

a)Considerar, sempre que possível, a homogeneidade relativa às idades das crianças; 

b)Dar prioridade à manutenção dos grupos do ano anterior, salvo situações devidamente 

fundamentadas;  

c)Ter em consideração o equilíbrio entre o número de meninos e meninas;  

d)Ter em consideração recomendações emitidas pela equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva, bem como pelos serviços de psicologia e orientação, sempre que se justifique.  

 

4.4.1.2. 1º Ciclo 

a)Sempre que possível, dar continuidade às turmas do ano anterior; 

b) Sempre que possível, formar turmas constituídas por apenas um ano de escolaridade;  

c)Um aluno retido nos 2.º e 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por 

decisão do Diretor, sob proposta do professor titular de turma, ouvido o conselho de docentes; 

d) Caso não se verifiquem as condições do ponto anterior o aluno é integrado numa turma 

constituída pelo ano de escolaridade em que se encontra;  

e)Na constituição de turmas do 1.º ano deve ser ouvido o parecer das respetivas educadoras que 

acompanharam o grupo;  

f) Na constituição de turmas do 1.º ano, e para o caso dos alunos oriundos de estabelecimentos 

não pertencentes ao Agrupamento, não sendo possível manter o grupo de origem na sua 

totalidade, dever-se-á formar pequenos grupos de continuidade;  

g)Ter-se em consideração recomendações emitidas equipa multidisciplinar de apoio à educação 

inclusiva, bem como pelos serviços de psicologia e orientação, sempre que se justifique.  

 

4.4.1.3. 2º/ 3º Ciclos 

a)Procurar manter, na formação de turmas do 5º ano, as turmas provenientes do 1.º ciclo;  
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b)Considerar as referências pedagógicas oriundas do professor do 1.º ciclo (5.º ano), ou 

indicações do diretor de turma/conselho de turma (6º ano); 

c)Distribuição dos alunos com Necessidades Específicas pelas diversas turmas, acompanhada, 

sempre que possível, dos seguintes documentos:  

•Parecer dos serviços de Psicologia e Orientação;  

•Parecer da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.  

d)Distribuição equitativa dos alunos retidos, considerando as indicações do diretor de turma e 

conselho de turma anteriores; 

e) Consideração dos níveis etários na constituição de turmas;  

f) Consideração de um número equilibrado entre alunos e alunas;  

g)Distribuição das transferências, após o processo de constituição, conforme a disponibilidade no 

momento da inclusão.  

 

4.4.2. Matrizes Curriculares 

 

4.4.2.1. Matriz Curricular do 1º Ciclo 

 

3º e 4º anos de escolaridade 

Componentes do Currículo 
Carga Horária 

semanal 

Português 7h 

Matemática 7h 

Estudo do Meio 3h 

Educação Artística 3h 

Educação Física 2h 

Apoio ao estudo 1h 

Inglês 2h 

Tempo a cumprir 25h 

Educação Moral e Religiosa Católica 
(frequência Facultativa) 

1h 

Atividades de enriquecimento curricular 

(frequência Facultativa) 
5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 2º anos de escolaridade 

Componentes do Currículo 
Carga Horária 

semanal 

Português 7h 

Matemática 7h 

Estudo do Meio 3h 

Educação Artística 3h 

Educação Física 2h 

Apoio ao estudo 2h 

Oferta Complementar (saúde) 1h 

Tempo a cumprir 25h 

Educação Moral e Religiosa Católica 
(frequência Facultativa) 

1h 

Atividades de enriquecimento curricular 

(frequência Facultativa) 
5h 
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4.4.2.2. Matriz Curricular do 2º ciclo 

 

 

 

 

Componentes de currículo

      Áreas disciplinares/Disciplinas min por disciplina
min totais por 

área

min por 

disciplina

min totais por 

área

Línguas e Estudos Sociais

Português 200 250

Inglês 150 100

História e Geografia de Portugal 100 150

Cidadania e Desenvolvimento d) 50 50

Matemática e Ciências

Matemática 200 250

Ciências Naturais 150 100

Educação Artística e Tecnológica

Educação Visual 100 100

Educação Tecnológica 100 50

Educação Musical 100 100

TIC 50 50

Educação Física 150 150 150 150 300

EMRC a) 50 50 50 50 100

TOTAL 2800

Oferta Complementar - Projeto de Ciências c) 100

Oferta Complementar - Património Artístico e Cultural c) 100

Apoio ao estudo b) 200

1550 1550

31 31

a) Disciplina de frequência facultativa

c) Disciplina de frequência obrigatória. Garantida com recurso às horas de crédito.

d) Disciplina atribuída a docente dos quadros, preferencialmente ao diretor de turma ou a docente do conselho de turma, independentemente do grupo de recrutamento.

b) Componente de apoio às aprendizagens, com 50 min dinamizados por docente da área disciplinar de matemática e ciências e 50 min dinamizados por docente da área 

disciplinar de línguas e estudos sociais. Alunos indicados pelo Conselho de Turma.

1400 1400

50 0

100 100

Total semanal
6000

N.º de aulas semanais

0 50

350 300 650

5º Ano 6º Ano

TOTAL DE CICLO

500 550 1050

350 350 700
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4.4.2.3. Matriz Curricular do 3º ciclo 
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4.4.3. Ofertas Complementares 

A concretização das Ofertas Complementares previstas nas matrizes curriculares dos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico é garantida com recurso exclusivo às horas do crédito horário. 

 

4.4.3.1. Educação para a Saúde – 1º e 2º anos de escolaridade 

No 1º ciclo a oferta complementar é a Educação para a Saúde, em resposta a uma das áreas prioritárias 

do Projeto Educativo e ainda para dar cumprimento às planificações do PRESSE. 

 

4.4.3.2. Património Artístico e Cultural – 5º ano de escolaridade 

A oferta complementar no 5º ano de escolaridade é Património Cultural e Artístico, lecionada por 

docente do grupo 200. Nesta oferta, pretende-se essencialmente uma abordagem ao património 

artístico e cultural local, mas também nacional e internacional. É uma disciplina que convoca o Projeto 

Educativo Municipal e simultaneamente trabalha temas sociais e culturais, inclusivamente da região, 

integrando no seu currículo a Rota do Românico. Esta disciplina assenta no trabalho de projeto 

 

4.4.3.3. Projeto de Ciências – 6º ano de escolaridade 

Esta oferta complementar, dirigida ao 6º ano de escolaridade, pretende desenvolver a literacia científica 

pelo desenvolvimento de atividades investigativas e experimentais, numa perspetiva integrada de 

saberes e de contextualização CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. É uma disciplina que 

se baseia exclusivamente no trabalho prático, não havendo lugar a testes escritos ou questões teóricas. 

A avaliação é realizada sobretudo com base no desempenho dos alunos, no resultados dos seus 

trabalhos e ainda através de relatórios de atividades desenvolvidas. 

 

4.4.3.4. Projeto de Ciências – 7º ano de escolaridade 

Esta oferta complementar, é desenvolvida na sequência da oferta de 6º ano de escolaridade, numa base 

mais aprofundada e mais laboratorial. É uma disciplina na qual os alunos não utilizam cadernos e que de 

desenvolve exclusivamente pela via experimental. O seu currículo consiste em 30 questões da área das 

ciências físicas e naturais para as quais a resposta é dada através da experimentação e raciocínio. No 

início de cada aula, cada aluno recebe um protocolo experimental onde consta a questão fundamental 

para essa aula e os procedimentos experimentais a seguir. Esse documento contém ainda espaço para 

os registos, observações e conclusões. As atividades são realizadas em grupo, mas os registos são 

individuais. A avaliação baseia-se na postura laboratorial do aluno e ainda nos registos por ele entregues 

ao longo do ano letivo. Não existe caderno diário. Apenas portefólio onde são arquivados os protocolos 

já corrigidos. 

É uma disciplina que, pelo seu caráter exclusivamente laboratorial, obriga à divisão da turma por dois 

espaços, nomeadamente os laboratórios de físico-química e de ciências naturais. 
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4.4.3.5. Oficina de Oralidade e Escrita – 8º ano de escolaridade 

Esta oferta complementar é desenvolvida de modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da 

produção escrita, numa lógica de trabalho de oficina. É uma disciplina que se desenvolve em duas partes 

distintas. Os alunos alternam, nos dois semestres, entre Inglês e Português, sendo desta forma uma 

disciplina lecionada sequencialmente pelos professores de português e de inglês da turma. 

 

4.4.3.6. Projeto + Matemática/ + História – 9º ano de escolaridade 

Disciplina que alterna semestralmente entre os professores de História e de Matemática de uma dada turma do 9º 

ano de escolaridade. Centrada na elaboração e apresentação de trabalhos de investigação e pesquisa, estudos, 

aplicação de aprendizagens, etc, relacionados com as disciplinas de matemática e de história e com as matérias 

curriculares destas disciplinas no 9º ano de escolaridade. 

 

4.4.4. Critérios gerais de elaboração dos horários dos alunos 

 

• Na distribuição semanal dos tempos letivos, deve assegurar-se a concentração máxima das 

atividades escolares de cada turma num só turno do dia; 

• As disciplinas de língua estrangeira e de educação física não devem ser lecionadas em dias 

seguidos, no caso de distribuição destas disciplinas por dois dias semanais, não se 

considerando segunda e sexta-feira como dias seguidos; 

• A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da manhã ou da tarde;  

• Para uma dada turma, o tempo decorrente entre aulas do final de um turno e o início de 

outro não deverá ser inferior a uma hora nem superior a duas horas e quinze minutos, exceto 

se a disciplina que delimita este tempo, no turno contrário ao turno predominante da turma, 

for Educação Física, devido aos constrangimentos ao nível dos espaços físicos da escola, em 

particular, da necessidade no cumprimento da lotação de 3 turmas do pavilhão desportivo. 

• Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo do 

almoço não poderá ser inferior a uma hora; 

• As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido 

para almoço no horário do respetivo grupo/ turma. Considera-se que, para as turmas com 

horário predominante da parte da tarde e que, num determinado dia da semana, não tenham 

nos seus horários aulas de manhã, o seu período definido para almoço terá por limite as 

13:15 horas, permitindo-se nestes casos aula de Educação Física a partir das 14:15 horas; 

• Os horários devem ter uma distribuição letiva equilibrada, pelos cinco dias da semana, de 

modo que não existam dias muito sobrecarregados;  

• Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição na qual se 

integrem disciplinas de caráter teórico e disciplinas de caráter prático;  

• No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 tempos de 50 minutos;  

• Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas e de 

“furos”; 

• A disciplina de EMRC deve ser lecionada no início ou final dos turnos da manhã ou da tarde, 

exceto nos casos em que todos os alunos de uma turma estejam inscritos nesta disciplina; 

• O apoio ao estudo do 2º ciclo é marcado no horário das turmas de modo a evitar-se a 

existência de tempos livres entre aulas (“furos”) para os alunos que não frequentam estas 

aulas; 
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• O apoio ao estudo é contabilizado no limite máximo de 8 aulas diárias para os alunos; 

• Os horários dos alunos são passíveis de alterações, desde que: 

� As alterações resultem dos efeitos de substituição das aulas resultante das 

ausências dos docentes; 

� Sejam avisados deste facto os Encarregados de Educação por parte do Diretor 

de Turma com a antecedência de 24 horas relativamente ao novo horário. Neste 

aviso deverá ainda constar o período estimado da referida alteração. 

 

 

4.4.5. Critérios Gerais de distribuição de serviço docente 

 

• Na distribuição de serviço dos docentes, não devem atribuídos mais do que quatro 

programas disciplinares/componentes de currículo integrantes das matrizes curriculares. 

• A distribuição do serviço docente concretiza -se com a entrega de um horário semanal a cada 

docente no início do ano letivo, ou no início de uma atividade sempre que esta não seja 

coincidente com o início do ano letivo. Esta entrega pode ser feita através do mail 

institucional, num prazo não inferior a 48h do início da atividade. 

• A componente não letiva do serviço docente encontra -se definida no artigo 82.º do ECD e 

abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho no estabelecimento de 

educação ou ensino. 

• Os tempos a incluir no horário do docente para a sua componente não letiva a nível de 

estabelecimento obedecem à seguinte tabela: 

 

N.º de horas letivas do docente N.º de minutos de trabalho a nível de estabelecimento 

Até 8 horas 50 

De 9 a 13 horas 100 

Mais de 13 horas 150 

 

4.5. Aspetos Operacionais de Validação Anual pelo Conselho Pedagógico e 
Conselho Geral – Documento de Lançamento do Ano Letivo (LAL). 

 
Entre o final das aulas de cada ano letivo e o início do ano letivo seguinte, o Diretor apresenta ao 

Conselho Geral e ao Conselho Pedagógico, para validação, documento denominado “Lançamento do 

Ano Letivo”, onde constam aspetos operacionais e logísticos, normas e procedimentos, com a validade 

de um ano letivo. Este documento, após aprovação por parte dos dois órgãos supracitados, integra o 

Projeto Educativo, constituindo-se como um anexo ao mesmo. 

Nesse documento, deverão constar: 

• Calendários e cronogramas de reuniões de caráter pedagógico ao longo do ano letivo; 

• Normas para atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou 

menos dias da semana; 

• Disciplinas alvo de desdobramentos de turma e crédito letivo envolvido; 
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• Atividades a integrar a componente não letiva de estabelecimento dos professores; 

• Duração das reuniões de natureza pedagógica; 

• Tipos de reunião de articulação pedagógica que se revestem de caráter regular e periódico; 

• Normas de substituição temporária de atividades não letivas de tempos de estabelecimento, 

por atividades que envolvam reuniões pedagógicas de caráter regular; 

• Apoios e coadjuvações; 

• Medidas e projetos pedagógicos; 

• Tutorias; 

• Critérios de avaliação; 

• Domínios das AEC e cargas semanais; 

• Adaptações curriculares significativas – reserva de crédito letivo para currículos específicos; 

• Oferta de clubes e normas de funcionamento. 

 
 

5. CAPÍTULO IV - Produzido 

5.1. Estratégias e atividades comunicacionais 
 

O AVEPF deve clarificar a forma como desenvolve os diferentes mecanismos comunicacionais bem como 

a transmissão da informação num contexto em que a proteção de dados adquire uma relevância 

extrema. 

Considerando a regulação normativa objeto de intervenção específica, o que se pretende? 

- Desenvolver contactos e criar novas parcerias estratégicas; 

- Partilhar informação; 

- Trocar conhecimento. 

 No âmbito do Contrato de Autonomia e do processo de descentralização em curso, o aprofundamento 

da qualidade de comunicação permitirá definir ainda melhorar a identidade do AVEPF, aprofundando o 

seu exemplo de Escola construtora de princípios novos no campo de autonomia organizacional. 

 

5.2. Avaliação do Projeto Educativo 
 

A avaliação tem como principal objetivo aclarar os resultados do planeamento estratégico e 

organizacional nele contemplado e fornecer informação útil para efetuar o diagnóstico estratégico do 

próximo Projeto Educativo. 

A avaliação abordará elementos de natureza processual e de produto, sustentando-se em processos 

avaliativos de natureza quantitativa e qualitativa, por recurso a diferentes instrumentos de avaliação e à 

auscultação de diferentes intervenientes. 

A avaliação do Projeto Educativo deve ficar a cargo da equipa de autoavaliação do Agrupamento, 

responsável pelo desenvolvimento de instrumentos de avaliação.  
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