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Introdução
Segundo o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos
da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário o projeto educativo consagra a
orientação educativa do agrupamento sendo 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 as quais o agrupamento se propõe a cumprir a sua
função educativa.
Como tal, este projeto educativo constitui-se um instrumento essencial do planeamento e
gestão estratégica do Agrupamento de Escolas de Vallis Longus, tendo em vista a qualidade
da sua organização e do processo educativo a desenvolver, bem como a melhoria global do
seu desempenho.
Somos uma unidade orgânica de ensino público constituída desde 2006 pela escola
sede, a Escola Básica Vallis Longus com 2º e 3º ciclos e, por sete escolas do 1º Ciclo e
respetivos Jardins de Infância: Escola Básica Boavista, Escola Básica Calvário, Escola Básica
Ilha, Escola Básica Susão e Jardim de Infância Susão, Escola Básica Nova de Valongo,
Escola Básica Estação e Escola Básica Valado.

1. A Nossa Missão
O Agrupamento de Escolas de Vallis Longus procura contribuir para a formação de
cidadãos vindouros com uma sólida educação pessoal, social e científica, proporcionando aos
seus alunos o desenvolvimento das competências de base, necessárias para um bom
desempenho pessoal e profissional no futuro, com autonomia e espírito crítico, tendo em vista
o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, definido pelo Ministério da Educação, e a
sua integração numa sociedade em constante mudança.

2. Os nossos Valores
No desenvolvimento da sua missão, a escola deve ter como valores aqueles que pela
sua natureza são abrangentes e consensuais, à luz da matriz cultural nacional e europeia.
Assim, o Agrupamento defende os seguintes valores: a pessoa; a liberdade; o saber; a
solidariedade; a responsabilidade; o esforço; o espírito crítico e criativo; o respeito e a
aceitação do outro e das suas diferenças.
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3. A nossa Visão
A nossa Visão e a nossa finalidade é sermos uma escola de referência e excelência, no
quadro de um processo de ensino e de aprendizagem de qualidade.
Para isso, o Agrupamento de Escolas Vallis Longus – Valongo tem que se afirmar como
uma instituição que:
▪

Se organiza em função do interesse da formação dos alunos;

▪

Promove uma cultura de inclusão;

▪

Prepara os seus alunos para a definição dos percursos pessoais futuros, sejam eles
académicos e/ou profissionais;

▪

Valoriza o desenvolvimento dos profissionais que nela trabalham;

▪

Procura avaliar e melhorar sistematicamente os seus serviços;

▪

Valoriza a manutenção e a melhoria das suas instalações;

▪

Promove a utilização das novas tecnologias;

▪

Forma cidadãos dotados dos valores estruturantes da nossa sociedade, com espírito
democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e
à livre troca de opiniões, capazes de julgarem com espírito crítico e criativo a
sociedade em que se integram e de se empenharem na sua transformação
progressiva.

4. Caracterização geral do Agrupamento de Escolas de Vallis Longus
O Agrupamento de Escolas de Vallis Longus localiza-se na cidade de Valongo, sede do
mesmo concelho, tradicionalmente conhecido pelo património natural, pela exploração da
lousa e fabrico do pão, situando-se a 11 km do Porto.
O Agrupamento é constituído por nove estabelecimentos: a escola sede, sete escolas do
1º ciclo com os respetivos jardins de infância e o Jardim de Infância Susão.
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Escola sede: Escola Básica Vallis Longus

Escola Básica do Calvário

Escola Básica do Susão

Escola Básica da Ilha

Escola Básica da Boavista

Escola Básica Nova de Valongo

Jardim de Infância Susão

Escola Básica da Estação

Escola Básica do Valado

A distância de cada estabelecimento à Escola Sede é pouco significativa, pois todas as
escolas se situam na mesma freguesia, podendo assim dizer-se que é geograficamente pouco
disperso.
O Agrupamento tem como grande fonte de financiamento o Ministério da Educação,
devendo referir-se que a Câmara Municipal de Valongo assume a responsabilidade de alguns
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serviços, nomeadamente toda a manutenção das escolas do 1.º Ciclo, o transporte das
crianças com necessidades educativas especiais e a componente de apoio à família, no Préescolar e 1.º Ciclo.

4.1. Condições físicas das Escolas do Agrupamento
De um modo geral, o parque escolar do Agrupamento de Escolas de Vallis Longus
apresenta estruturas satisfatórias, embora algumas necessitem de investimento, para melhorar
e atualizar os equipamentos que as apetrecham, nomeadamente certas escolas do 1ºciclo e
especialmente a Escola Sede. Esta é constituída por cinco pavilhões, um dos quais
gimnodesportivo, com espaços de recreio, zonas verdes e campos desportivos. Para fazer
face à sobrelotação, foram alugados três contentores. No entanto, esta medida foi insuficiente
para cobrir todas as necessidades. Durante o turno da manhã, há períodos em que a sala de
trabalho dos professores e a cantina são ocupadas com atividades letivas. Um dos aspetos
mais visíveis da insuficiência quantitativa e qualitativa dos espaços é o das áreas de trabalho
específicas, sobretudo no que concerne a gabinetes, que são praticamente inexistentes. Não
existem laboratórios, havendo, unicamente, um pequeno espaço adaptado a essas funções.
As disciplinas de índole tecnológica desenvolvem as suas atividades nas salas de aula
normais, excetuando-se as disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação,
Educação Musical e Artes da Ardósia para a qual existe uma sala própria onde foram feitas
obras de ampliação. A falta de um polivalente, de uma cantina e de balneários dimensionados
para o número existente de alunos também tem revelado constrangimentos assinaláveis. Por
sua vez, os horários dos apoios, salas de estudo e clubes estão sempre dependentes dos
espaços disponíveis. A sobrelotação desta Escola tem contribuído para o desgaste e
degradação de todos os espaços escolares.
Em todas as escolas do Agrupamento existe controlo de entradas e saídas e na Escola
Sede existe também a vigilância proporcionada por câmaras viradas para o exterior e a
utilização obrigatória do cartão eletrónico da Gestão Integrada para Administração Escolar
(GIAE). Há uma parceria estabelecida com o programa Escola Segura, da Polícia de
Segurança Pública que tem estado ativa nos últimos anos. É de realçar que no início dos anos
letivos a segurança dos alunos tem ficado comprometida pela colocação tardia de assistentes
operacionais em todo o Agrupamento, pois o número de efetivos não responde às
necessidades.
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4.2. População discente
No presente ano letivo (2017-2018), o Agrupamento de Escolas de Vallis Longus tem
cerca de 2332, distribuídos por 101 turmas.

NÚMERO ALUNOS E TURMAS
Tipo de turmas

Número Alunos

Número Turmas

Pré-escolar
1º ciclo
1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
2º ciclo
5º Ano
6º Ano
3º ciclo
7º Ano
8º Ano
9º Ano
Total

416
883
219
197
225
242
509
231
278
516
174
164
178
2324

19
38
10
8
9
11
22
10
12
22
7
7
7
101

Média de alunos
por turma
23
23
22
25
25
22
23
23
23
24
25
23
23
23

A proteção social tem vindo a crescer e a assumir um papel cada vez mais importante,
sobretudo em época de mudanças e contrariedades económicas. Verificamos que a uma parte
significativa da população escolar é carenciada do ponto de vista económico, registando-se os
dados relativos aos alunos que beneficiam de ação social escolar no quadro seguinte. Refirase que nos anos mais recentes, os docentes têm vindo a detetar situações de carências
alimentares, às quais as escolas têm procurado, e conseguido, dar resposta. Estas situações
devem-se, e muito, ao crescente número de desempregados que se verificam em todo o
concelho.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ALUNOS
Nível de ensino

Escalão A

Escalão B

Pré-escolar
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Total

86
218
116
123
543

59
151
103
86
399

% Alunos sem
ASE
66%
59%
57%
60%
60%

A atenção dada à educação especial tem sido uma preocupação. O quadro seguinte
indica o n.º de alunos do Agrupamento com necessidades educativas especiais.
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Nível de ensino
Pré-escolar
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Total

Número de Alunos
8
51
31
30
120

A implementação de um Curso de Educação e Formação (de Fotografia) ao longo dos
últimos anos contribuiu para prevenir o abandono e o insucesso escolar do Agrupamento,
assim como a oferta de turmas de Percursos Alternativos até ao ano letivo 2015/16. Não foram
implementadas novas turmas no ano letivo seguinte, devido a alterações da legislação
relativamente ao perfil dos alunos. No entanto, para dar resposta a alunos de 6.º Ano com
graves dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais foi garantida a oferta de
apoios individualizados.
A assiduidade dos alunos é, de um modo geral, satisfatória e não se têm registado casos
de abandono escolar. Para isso tem contribuído uma forma de atuar preventiva, tanto por parte
dos Diretores de Turma e dos Professores Titulares de Turma, como da Direção, em estreita
colaboração com o Serviço de Psicologia e Orientação e a Escola Segura.

4.3. Caracterização do Pessoal Docente e de Técnicos Superiores
O Agrupamento tem 182 docentes distribuídos por 4 níveis de ensino e 2 técnicos
superiores (1 Psicólogo no Serviço de Psicologia e Orientação e 1 docente na Biblioteca
Escolar).

Nível de ensino
Pré-escolar
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Educação Especial
Psicólogo
Técnico Superior
Total

Número de Docentes / Técnicos Superiores
20
57
41
54
10
1
1
184

4.4. Caracterização do Pessoal Não Docente
Relativamente ao pessoal não docente, o Agrupamento dispõe de 47 funcionários, entre os
quais 38 assistentes operacionais e 9 administrativos.
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4.5. Organização do Agrupamento

O Agrupamento encontra-se organizado de acordo com a legislação em vigor. Deste
modo, da sua constituição fazem parte os seguintes órgãos e estruturas:
▪

Conselho Geral;

▪

Direção;

▪

Conselho Pedagógico;

▪

Conselho Administrativo;

▪

Departamentos Curriculares;

▪

Subcoordenação dos grupos disciplinares;

▪

Conselho de Diretores de Turma;

▪

Coordenação PTE;

▪

Coordenação de Projetos Extracurriculares.

O Regulamento Interno do Agrupamento estabelece, entre outros, a forma de
designação, as competências e as funções de cada órgão ou estrutura, de acordo com a lei
em vigor.
Os critérios para a organização dos horários do pré-escolar ao 9º ano de escolaridade,
bem como os critérios, do 2º e 3º ciclo, para distribuir a Oferta Complementar, a Oferta da
Escola e a Especificação sobre o desdobramento das aulas estão presentes no Anexo I deste
documento.

5. Eixos estratégicos do Agrupamento de Escolas de Vallis Longus
Atendendo à realidade atual do Agrupamento, ao seu contexto e tendo em vista alcançar
os resultados ambicionados, foram definidos os seguintes eixos estratégicos de intervenção
em torno dos quais se explicitarão os respetivos objetivos, metas e estratégias.
▪

Eixo estratégico1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes,
pois no contexto atual esta é já uma vantagem competitiva do Agrupamento que
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continua a ser necessário cuidar e desenvolver.
▪

Eixo estratégico 2: Melhorar a Formação Contínua, dado que o aperfeiçoamento
profissional e a inovação são fatores de promoção da qualidade do desempenho
global individual e do Agrupamento.

▪

Eixo estratégico 3: Melhorar a Organização do Agrupamento, uma vez que é
fundamental para o cumprimento da sua missão e para a prestação de um serviço de
qualidade com eficiência.

▪

Eixo estratégico 4: Desenvolver a Ligação Agrupamento-Meio, visto que a
educação das crianças necessita de contextualização e de ação concertada entre os
vários agentes; esta ligação poderá também fomentar sinergias importantes no
panorama atual.

▪

Eixo estratégico 5: Educar para a Cidadania, no sentido que a educação para a
cidadania visa contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, autónomos,
solidários, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no
respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo
como referência os valores humanistas.

▪

Eixo estratégico 6: Educar para a Inclusão, com objetivo de garantir a inclusão,
enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e
potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da
participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa.
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Eixo Estratégico 1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Resultados escolares:
Taxa de sucesso no final de cada ano de escolaridade
Ensino/
Ano
Regular
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
*CEF

Taxa de Sucesso
AVVL
97,30%
98,90%
97,92%
98,30%
99,50%
99,30%
97,70%
95,40%
93,30%
94,20%
100,00%

Nacional
93,90%
100,00%
92,00%
97,70%
98,00%
93,00%
93,90%
87,90%
92,90%
91,90%
87,00%

▪ Apresentar uma taxa de
sucesso escolar
superior à média
nacional.

▪ Atingir uma taxa
superior à média
nacional, em todos os
níveis de ensino.

▪ Monitorização e análise
dos resultados dos
alunos, no final de cada
período.
▪ Definição de estratégias
de promoção de
sucesso escolar, após
cada monitorização e
análise efetuada.

▪ Avaliação final
dos alunos
respeitando
critérios de
avaliação
nacionais e do
agrupamento.

*Curso de Ensino e Formação em Fotografia

Indicadores de qualidade educativa

Ano
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Taxas de retenção - 2016/17
Por ano de
Valor
Valor do
escolaridade
nacional
agrupamento
1,10%
3,00%
3,08%
1,58%
1,70%
0,50%
0,70%
6,40%
1,50%
2,30%
4,60%
6,70%
9,10%
5,70%
5,80%
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▪ Apresentar uma taxa de
retenção inferior à
média nacional.

▪ Atingir uma taxa de
retenção inferior à
média nacional.

▪ Monitorização e análise
dos resultados dos
alunos, no final de cada
período.
▪ Definição de estratégias
de promoção de
sucesso escolar, após
cada monitorização e
análise efetuada.
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▪ Avaliação final
dos alunos
respeitando
critérios de
avaliação
nacionais e do
agrupamento.
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Eixo Estratégico 1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Indicadores de qualidade educativa

4º

Média Níveis
Agrupamento

Média Níveis
Nacional

% Níveis >=4
Agrupamento

% Níveis >= 4
nacionais

Não aplicável

6º
9º

Média Agrupamento

Média Nacional

Disciplina

Ano

Provas finais - 2016/17

Português

58

62,2

26,4

32

3,3

3,5

Matemática

53

54,4

34,6

37,9

2,9

3

▪ Apresentar resultados
nas provas finais e nas
provas de aferição
superiores à média
nacional.

▪ Atingir valores
superiores à média
nacional.

▪ Monitorização e análise
dos resultados dos
alunos, nas provas finais
e de aferição.

▪ Avaliação
externa –
resultados das
provas finais e
de aferição.

▪ Definição de estratégias
de promoção de
sucesso escolar, após
cada monitorização e
análise efetuada.

▪ Apresentar % de níveis
≥ 4 superior à média
nacional, no resultado
das provas finais.
▪ Apresentar resultados
nas provas de aferição
superiores às
classificações positivas.

Indicadores de qualidade educativa
Avaliação interna do 1º ciclo - % de classificações≥ 4 e ≤ 2
1ºano
2ºano
3ºano
4ºano
Disciplina /
ano
≥4
≤2
≥4
≤2
≥4
≤2
≥4
≤2
Português
69%
7%
69%
9%
61%
3
67%
1%
Matemática
71%
4%
67% 11% 57%
8%
67%
5
Estudo Meio
87%
0%
84%
3%
79%
1%
88%
0%
Expressão
67%
0%
81%
%
78%
0%
86%
0%
Plástica
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▪ Garantir a qualidade do
sucesso escolar, em
todos os níveis de
ensino.

▪ Atingir uma
percentagem média de
níveis ≥ 4 maior do que
a percentagem média
de níveis ≤ 2, em todos
os níveis de ensino, por
disciplina.
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▪ Monitorização e análise
dos resultados dos
alunos, no final de cada
período.
▪ Definição de estratégias
de promoção de
sucesso escolar, após
cada monitorização e
análise efetuada.

▪ Percentagem de
níveis iguais ou
superiores a 4 e
níveis iguais ou
inferiores a 2 em
todas as
disciplinas dos
três ciclos de
ensino, no 3º
período.
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Eixo Estratégico 1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

Indicadores de qualidade educativa
Avaliação interna do 2º ciclo - % de níveis ≥ 4 e ≤2
5º ano
6º ano
Disciplinas
≥4
≤2
≥4
≤2
Ciências Naturais
61,4%
4, %
59,3%
5,4%
Educação Física
68,7%
0,4%
73,6%
0,4%
EMRC
92,9%
0%
83,5%
0%
Educação Musical
80,9%
0,8%
75,5%
1,2%
Educação Tecnológica
54,5%
3,3%
6 ,8%
1,7%
Educação Visual
2,4%
4,9%
60,3%
1,7%
História Geografia Portugal
48,4%
7,7%
51,2%
7,9%
Inglês 1
49,6%
9,8%
41,9%
15,8%
Português
48,2%
6,5%
46,5%
4,6%
Matemática
39,3%
22,3%
41,5%
23,7%
Avaliação interna do 3º ciclo - % níveis ≥ 4 e ≤ 2
7º ano
8º ano
9 ano
isciplinas
≥4
≤2
≥4
≤2
≥4
≤2
Artes da Ardósia 63,6
1,1% 65,4% 1,1%
Físico-Química
%
42,9
17,4% 46,2% 9,3% 35,1%
14,9%
Ciências Naturais 40,2
%
14,7% 36,8% 7,7% 37,9%
4%
Naturais
Educação
Física 65,8
%
0,5%
65%
0%
69,5%
3,4%
EMRC
%
77,6
0,8%
91%
0,7%
3,5%
1,1%
Educação Visual 36,4
%
6%
51,6% 3,8% 35,2%
8,2%
Espanhol
%
58,8
43,4% 7,2% 39,7%
2,9%
0%
Francês
%
51,9
12,5% 51,5% 11,1% 31,9%
12,1%
Geografia
%
54,9
6,5%
50%
4,4%
60%
1,1%
História
%
39,1
16,8% 37,9% 16,5% 29,3%
16,1%
Inglês
%
41,3
14,1% 41,8% 20,3%
40%
14,9%
TIC
%
52,2
8,7% 66,5% 4,4%
Português
%
27,2
17,4%
28% 15,4%
23%
14,4%
Matemática
%
32,1
29,3% 24,2%
39%
29,1%
35,4%
%
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ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

▪ Manter a oferta de
Percursos Alternativos
para alunos com baixas
expectativas, baixa
autoestima e insucesso
escolar repetido. *

▪ Levantamento do
número de alunos
enquadráveis em turmas
de Percursos
Alternativos ou apoio
individualizado.

▪ Garantir apoio
individualizado a alunos
de 6.º Ano com graves
dificuldades de
aprendizagem e
problemas
comportamentais.

▪ Proposta de
candidaturas para a
constituição das turmas
de Percursos
Alternativos.

▪ Manter a oferta do
Curso Vocacional de
fotografia para alunos
com insucesso escolar
repetido. *

▪ Levantamento do
número de alunos
enquadráveis no Curso
Vocacional de fotografia.

INDICADORES DE
MEDIDA

Prevenção de insucesso:
Alargar as oportunidades de qualificação certificada para jovens
▪ Oferta de uma turma de Percursos alternativos que concluiu o 9º ano no
ano letivo 2015/16.

▪ Prevenir situações de
abandono escolar.

▪ Não foram implementadas mais turmas devido às alterações da legislação.

▪ Melhorar resultados
escolares.

▪ 100% de sucesso na avaliação final dos alunos com percursos alternativos.
▪ Oferta de apoio individualizado a alunos de 6.º Ano com graves dificuldades
de aprendizagem e problemas comportamentais.

▪ De acordo com a legislação, no atualmente designado Curso de Educação
e Formação, todos os alunos prosseguiram estudos.

▪ Prevenir situações de
abandono escolar.

▪ Em 20 alunos, 19 concluíram o curso com estágio integrado.
▪ Promover uma transição
articulada entre a escola
e a vida ativa.

▪ Possibilitar a inserção
vocacional dos alunos
do curso em áreas
associadas à respetiva
formação ou persecução
de estudos.
*Dependente de
autorização de
funcionamento por parte
do Ministério da
Educação.
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▪ Proposta de
funcionamento do Curso
Vocacional de fotografia.

▪ Número de
turmas de
Percursos
Alternativos.
▪ Avaliação final
dos alunos com
Percursos
Alternativos ou
apoio
individualizado.

▪ Número de
alunos que
prosseguem
estudos após a
conclusão do
curso.
▪ Número de
alunos com
curso concluído.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes
EM 2017

OBJETIVOS

INDICADORES DE

METAS

ESTRATÉGIAS

▪ Manter a colaboração
dos encarregados de
educação no
cumprimento das regras
definidas
nomeadamente ao nível
da pontualidade.

▪ Estabelecer relações
recíprocas com as
famílias/comunidade
trabalhando com elas a
importância da
educação pré-escolar,
da pontualidade e do
cumprimento das regras
definidas.

▪ Registos de
frequência das
crianças.

▪ Continuar a fomentar o
trabalho colaborativo
entre a Biblioteca
Escolar e os
departamentos
curriculares.

▪ Articular as atividades /
projetos dos
departamentos com a
Biblioteca Escolar, ao
longo de cada ano
letivo.

▪ Número de
atividades /
projetos
desenvolvidos
em articulação.

MEDIDA

Pré-escolar:
▪ De acordo com os registos diários de frequência, e decorrente das ações
de sensibilização, a falta de pontualidade e assiduidade foi de caráter
esporádico.
▪ Não se registaram situações anómalas relativamente ao cumprimento das
normas.

▪ Sensibilizar os
encarregados de
educação para a
valorização do préescolar.
▪ Cumprir as regras de
funcionamento
estabelecidas pelo
agrupamento.

▪ Registos do
número de
ocorrências /
situações
anómalas.

▪ Assegurar a
pontualidade.

Biblioteca Escolar:
▪ 21 Atividades em articulação com o departamento do pré-escolar, grupo /
ano do 1º ciclo e departamentos curriculares do 2º e 3º ciclo;
▪ 2 Atividades em articulação com a equipa do projeto “Educar para a
saúde”;

▪ Manter a articulação
entre a Biblioteca
Escolar e os
departamentos
curriculares, na escola
sede.

▪ 2 com a equipa do “Plano Tecnológico da Educação”;
▪ 2 Projetos de Ciência na escola;
▪ 16 Atividades promotoras da leitura;
▪ 3 Atividades de formação de utilizadores da Biblioteca Escolar.
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Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 1: Melhorar a Ação Docente e as Aprendizagens dos Discentes
EM 2017

OBJETIVOS

▪ Dos 13 projetos propostos 11 foram implementados e 2 foram extintos
(Clube de Inglês e Clube de Fotografia);

▪ Articular atividades do
Plano Anual e
Plurianual de
Atividades e Planos de
Turma com as áreas
curriculares.

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Projetos / Clubes:

▪ Foram ainda criados 20 novos projetos.

▪ Manter o número de
projetos/clubes.

Nota: No ano letivo 2015/2016 foi efetuado, pela primeira vez, um
levantamento exaustivo, no Agrupamento, de todas as parcerias, projetos e
atividades estabelecidas com instituições (públicas e privadas), autarquia,
empresas e associação de pais. O resultado deste trabalho pode ser
consultado no anexo do relatório de autoavaliação referente ao ano em causa.
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▪ Dinamização de projetos
/ clubes em articulação
com o Plano Anual e
Plurianual de Atividades
e os Planos de Turma.

▪ Número de
projetos / clubes
implementados.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 2: Melhorar a Formação Contínua
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

▪ Proporcionar a formação
contínua a todos os
professores do
agrupamento.

▪ Dinamização de ações
recorrendo a formadores
internos mediante a
disponibilidade dos
intervenientes.

INDICADORES DE
MEDIDA

Formação docente e não docente (último triénio):
▪ Foram realizadas 20 ações de formação não financiadas (17 acreditadas e
3 não acreditadas; 15 ações em temáticas incluídas nos planos de
formação do agrupamento; 3 ações com mais de uma turma);
▪ 420 h de formação (402 h acreditadas e 18h não acreditadas);
▪ 492 participações de docentes de todos os grupos em ações de formação
(457 participações em ações acreditadas e 35 não acreditadas) - média
superior a duas participações por docente;
▪ 23 participações em ações de formação de não docentes;

▪ Realizar formação
contínua acreditada ou
não para suprir
necessidades internas
de formação no
agrupamento.
▪ Participar nos
programas nacionais de
formação desenvolvidos
pelo Ministério da
Educação.

▪ Promover a realização
de ações sobre
temáticas identificadas
no Plano de Formação.*

▪ Formação sobre o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
(Ministério da Educação) – participação de 3 docentes em representação
do Agrupamento.

▪ Articulação permanente
com o Centro de
Formação de
Associação de Escolas
Sebastião da Gama com
o intuito de suprir
necessidades de
formação.
▪ Implementação do
Plano de Formação. *

*Dependente dos
recursos disponibilizados
pelo Ministério da
Educação e Centro de
Formação de Associação
de Escolas Sebastião da
Gama.
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▪ Número de
participações de
docentes e não
docentes na
formação
realizada em
articulação com
o Agrupamento.
▪ Número de
ações de
formação
contínua
realizadas.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 3: Melhorar a Organização do Agrupamento
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Plano Tecnológico da Educação:
▪ Foi garantida a otimização de um computador por sala de aula.

▪ Existência de um suporte informático de Gestão Integrada de Administração
do Agrupamento não potenciado em todas as suas funcionalidades.
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▪ Otimizar os
computadores
existentes nas salas de
aula da escola sede.

▪ Otimizar o número
máximo de
computadores que os
recursos físicos e
humanos possibilitam.

▪ Registo das ocorrências.

▪ Melhorar a Gestão
Integrada de
Administração do
Agrupamento, com a
desburocratização de
procedimentos.

▪ Potenciar a utilização de
todas as funcionalidades
do sistema informático
de Gestão Integrada de
Administração do
Agrupamento.

▪ Adequação de todas as
funcionalidades do
sistema informático de
Gestão Integrada.

▪ Novas
funcionalidades
implementadas.

▪ Concretização de ações
de formação para a
implementação de todas
as funcionalidades do
sistema informático de
Gestão Integrada de
Administração do
Agrupamento.

▪ Formação
específica
concretizada.
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▪ Desenvolvimento de
intervenções no âmbito
da equipa do Plano
Tecnológico da
Educação que
possibilitem o
funcionamento eficaz
dos computadores de
acordo com os espaços
físicos e materiais das
salas de aula.

▪ Número de
computadores
otimizados da
escola sede.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 3: Melhorar a Organização do Agrupamento
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Articulação de critérios de atuação desde o pré-escolar até ao 9º ano:
▪ No pré-escolar e 1ºciclo foi criado um documento orientador definindo
critérios de atuação comuns;
▪ Na escola sede foi criado o Gabinete de Intervenção Disciplinar:
- Espaço físico,
- Regimento de funcionamento;

▪ Uniformizar os critérios
de atuação a serem
aplicados por todos os
educadores e
professores tendo em
vista a rentabilização do
tempo dedicado à
aprendizagem.

▪ Atuar de acordo com
um código de conduta.

▪ Divulgação do código de
conduta a toda a
comunidade escolar e
encarregados de
educação.

- Registo de ocorrências disciplinares (por ano/turma/disciplina) – Ao longo
do ano letivo 2016/17 foram registadas 337 ocorrências na Escola Sede;
▪ Regimento de funcionamento dos apoios educativos;
▪ Manual do Procedimento Disciplinar a Alunos;
▪ Regimento de funcionamento dos conselhos de turma intercalares com
intervenção dos Encarregados de Educação.
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▪ Discussão/definição de
um código de conduta.
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▪ Registo das
ocorrências
disciplinares.
▪ Categorização
das ocorrências
de acordo com
os critérios de
atuação
definidos.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 4: Promover a Ligação Agrupamento – Meio
EM 2017

INDICADORES DE

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

▪ Manteve-se a oferta curricular de “Artes da Ardósia” para o 7º e 8º anos de
escolaridade;

▪ Valorizar o património
local;

▪ Manteve-se a oferta de “Artes da Ardósia” para a Educação Especial;

▪ Promover a integração
de uma arte tradicional
da região no currículo
escolar dos alunos.

▪ Continuar com a oferta
curricular e com a
oficina de “Artes da
ardósia”. *

▪ Implementação dos
programas da oferta
curricular e da oficina de
“Artes da ardósia”.

▪ Atividades
desenvolvidas
tanto em sala de
aula como em
situações de
articulação com
o meio.

▪ Manter o número de
atividades da Biblioteca
Escolar para a
comunidade educativa /
encarregados de
educação.

▪ Divulgação de
atividades da Biblioteca
Escolar junto da
comunidade educativa /
encarregados de
educação.

▪ Manter o número de
parcerias.

▪ Desenvolvimento de
atividades com o
envolvimento dos
encarregados de
educação/comunidade
educativa.

▪ Número de
atividades
realizadas pela
Biblioteca
Escolar com o
envolvimento
dos
encarregados de
educação/
comunidade
educativa.

▪ Proporcionar o
conhecimento da
dinâmica de
funcionamento do
agrupamento bem como
o enquadramento das
provas finais, em anos
terminais de ciclo.

▪ Realização de sessões
de esclarecimento dos
encarregados de
educação sobre a vida
escolar.

MEDIDA

Promoção da identidade cultural:

▪ Foram desenvolvidas 3 atividades tanto em sala de aula como em
situações de articulação com o meio:

* Dependente da
legislação em vigor.

- Exposição de presépios;
- Mês das Artes;
- Feira AVVL / Saúde.
Número de ações desenvolvidas pela Biblioteca Escolar para o
envolvimento dos pais e encarregados de educação/comunidade
educativa:
▪ 5 atividades com encarregados de educação / comunidade educativa;
▪ 1 projeto em articulação com a Biblioteca Municipal;

▪ Promover atividades da
Biblioteca Escolar
envolvendo os pais e
encarregados de
educação / comunidade
educativa.

▪ 1 atividade com a Câmara Municipal de Valongo / Agência para a Vida
Local.

Pais e Encarregados de Educação:
▪ Seis Associações de Pais e Encarregados de Educação.
▪ Foram realizadas 3 sessões de esclarecimento:
- aos Encarregados de Educação dos alunos de 5º ano;
- sobre provas de aferição 5º e 8º anos;

▪ Promover o
envolvimento dos pais /
encarregados de
educação na vida do
agrupamento e dos seus
educandos.

- sobre avaliação externa 9º ano.
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▪ Número de
sessões de
esclarecimento
realizadas.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 4: Promover a Ligação Agrupamento - Meio
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

Pré

2ºP

3ºP

1ºP

Sem registo

2ºP

% Média p/
ano letivo

% EE
reuniões
final período

Média At Ind./
Ano letivo

Média
Atendimento
Individual

▪ Registo de atendimento de Encarregados de Educação:

1ºP

82,1

0,6

0,5

0,4

0,5

84,8

95,8

89,5

2º ciclo 16,3

14,9

8,2

13,1

80,6 84,1 90,5

85,1

3º ciclo 20,9

37,4

19

25,8

80,6 82,3 89,7

84,2

1º ciclo

88

▪ Registo da
frequência dos
contactos dos
encarregados de
educação com a
escola.

3ºP

84,4 84,5 77,3

MEDIDA

▪
▪
▪ Grau de
satisfação dos
encarregados de
educação sobre
as sessões de
esclarecimento.

Pais e Encarregados de Educação (continuação):

Nível

INDICADORES DE

Componente de Apoio à Família (CAF):
▪ Foi dada resposta a 100% das necessidades comprovadas das famílias;
▪ Foram dinamizadas atividades enriquecedoras, em período de pausas
letivas e férias, exceto no mês de agosto. *.

▪ Dar resposta às
necessidades
devidamente
comprovadas das
famílias, proporcionando
o prolongamento das
atividades para todas as
crianças do 1º ciclo
correspondentes ao
horário não letivo.

▪ Possibilitar resposta a
100% das necessidades
comprovadas das
famílias.*

▪ Levantamento de
necessidades da
Componente de Apoio à
Família.

▪ Dinamizar atividades
enriquecedoras, em
período de pausas
letivas e férias, exceto
no mês de agosto. *

▪ Estabelecimento de
contactos/protocolos
com as famílias e
autarquias para
promoção das
atividades.

▪ Prevenir situações de
exclusão social e
familiar.
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▪ Implementação das
atividades programadas.
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▪ Percentagem de
alunos inscritos.
▪ Grau de
cumprimento
das atividades
programadas.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 4: Promover a Ligação Agrupamento - Meio
EM 2017

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF):
▪ 190 crianças inscritas;
▪ 6 espaços específicos próprios e 1 não próprio;
▪ Inclusão de 100% das solicitações de entidades sociais para a integração
no prolongamento.

▪ Promover a
dinamização de
atividades
enriquecedoras.
▪ Dar resposta às
necessidades das
famílias, proporcionando
o prolongamento das
atividades para todas as
crianças do pré-escolar,
correspondentes ao
horário não letivo, de
acordo com as
necessidades
devidamente
comprovadas.
▪ Prevenir situações de
exclusão social e
familiar.

▪ Dinamizar atividades
enriquecedoras, em
período de pausas
letivas e férias, exceto
no mês de agosto. *
▪ Adequar todos os
espaços para
prolongamento.
▪ Dar resposta a 100%
das necessidades
comprovadas das
famílias. *
▪ Dar resposta, a 100%,
das solicitações das
entidades sociais. *

▪ Levantamento de
necessidades das
Atividades de Animação
e Apoio à Família.
▪ Adequação dos espaços
necessários para o
prolongamento.
▪ Estabelecimento de
contactos/protocolos
com as famílias e
autarquias para
promoção das
atividades.
▪ Implementação das
atividades programadas.

▪ Número de
alunos inscritos.
▪ Número de
espaços próprios
para
prolongamento.
▪ Grau de
cumprimento
das atividades
programadas.
▪ Número de
crianças em
prolongamento
por solicitação
de Entidades
Sociais.

*Dependente das
possibilidades da
autarquia.

Projetos:
Foram implementados os 8 projetos propostos.
Foram estabelecidos 78 protocolos e parcerias:

▪ Fomentar o
envolvimento do meio
com o Agrupamento.

▪ Manter o número de
projetos, protocolos e
parcerias.

▪ Estabelecimento de
protocolos com as
diferentes entidades.

- 46 com instituições;
- 27 com empresas;
- 5 com estruturas escolares.
▪ Foram extintos os seguintes protocolos e parcerias:
- Junta de Freguesia de Alfena;
- Universidade de Cambridge;
- Centro Knightsbridge;
- Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI).
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▪ Planificação dos
projetos a desenvolver.
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▪ Número de
projetos,
protocolos e
parcerias
estabelecidos.

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 5: Educar para a Cidadania
EM 2018

OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

Sem dados de referência

▪ Abordar os domínios de
Educação para a
Cidadania, definidos
para cada ano, ao longo
dos três ciclos de
escolaridade.

▪ Atingir uma taxa de
100% de abordagem
dos domínios definidos
em Educação para a
Cidadania.

▪ Monitorização do
número de domínios da
Educação para a
Cidadania abordados, p/
turma, de acordo com
os definidos pelo
Agrupamento, no final
de cada ano letivo.

▪ Registo dos
domínios da
Educação para a
Cidadania
abordados, no
final de cada ano
letivo p/ turma,
de acordo com
os definidos pelo
Agrupamento.

No âmbito do Plano Anual e Plurianual de Atividades (PAPA):

▪ No âmbito do PAPA,
envolver todos os
departamentos
curriculares na
abordagem dos
domínios da Educação
para a Cidadania.

▪ Manter ou aumentar o
número de atividades do
PAPA, desenvolvidas
pelos Departamentos
curriculares que
abordem domínios da
Educação para a
Cidadania.

▪ Monitorização do
número de atividades do
PAPA, propostas pelos
Departamentos
Curriculares, que
abordem os domínios da
Educação para a
Cidadania, no final de
cada ano letivo.

▪ Registo do
número de
atividades do
PAPA,
desenvolvidas
pelos
Departamentos
Curriculares, que
abordaram
domínios da
Educação para a
Cidadania no
final de cada ano
letivo.

▪ Dinamizadas, pelos departamentos curriculares, 62 atividades que
abordaram domínios da Educação para a Cidadania.
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Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 5: Educar para a Cidadania

EM 2018

No âmbito do PAPA:
▪ 30 atividades, dinamizadas e/ou em parceria com estruturas internas do
Agrupamento, que abordaram domínios da Educação para a Cidadania.

OBJETIVOS
▪ No âmbito do PAPA,
envolver estruturas
internas na abordagem
dos domínios da
Educação para a
Cidadania:
Biblioteca Escolar;
Educar para a Saúde;
Desporto Escolar;
Clubes e oficinas;
Outras.

No âmbito do PAPA:
▪ 27 atividades, em parceria com estruturas externas ao Agrupamento, que
abordaram domínios da Educação para a Cidadania.

▪ No âmbito do PAPA,
envolver estruturas
externas na abordagem
dos domínios da
Educação para a
Cidadania:
Pais/ EE;
Escola Segura;
CFAE Sebastião da
Gama;
Autarquia;
Biblioteca Municipal;
Instituições públicas e/ou
privadas;
Empresas;
Outras.
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INDICADORES DE

METAS

ESTRATÉGIAS

▪ Manter ou aumentar
número de atividades do
PAPA, dinamizadas
e/ou em parceria por
estruturas internas que
abordem domínios da
Educação para a
Cidadania.

▪ Monitorização do
número de atividades do
PAPA, propostas por
estruturas internas, na
abordagem dos
domínios da Educação
para a Cidadania no
final de cada ano letivo.

▪ Registo do
número de
atividades do
PAPA,
desenvolvidas
por estruturas
internas, que
abordaram
domínios da
Educação para a
Cidadania no
final de cada ano
letivo.

▪ Manter ou aumentar
número de atividades do
PAPA, dinamizadas
e/ou em parceria com
estruturas externas que
abordem domínios da
Educação para a
Cidadania.

▪ Monitorização do
número de atividades do
PAPA, propostas por
estruturas externas, na
abordagem dos
domínios da Educação
para a Cidadania no
final de cada ano letivo.

▪ Registo do
número de
atividades do
PAPA,
desenvolvidas
por estruturas
externas, que
abordaram
domínios da
Educação para a
Cidadania no
final de cada ano
letivo.
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MEDIDA

Agrupamento de Escolas de Vallis Longus

Eixo Estratégico 6: Educar para a Inclusão
EM 2019
Medidas Universais de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão (MUSAI):
▪ 562 MUSAI – 97,5% dos alunos transitaram / foram aprovados;
14 alunos retidos / não aprovados.

Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão:
▪ 24 processos de identificação;
▪ 24 processos avaliados – 100%.
▪ 677 alunos beneficiaram de medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão 97% dos alunos transitaram / foram aprovados;
▪ 20 alunos retidos / não aprovados.

Monitorização da aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão:
▪ 115 Relatórios Técnico Pedagógicos (RTP) – 95 % dos alunos transitaram /
foram aprovados;
▪ 6 alunos retidos / não aprovados.
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OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

INDICADORES DE
MEDIDA

▪ Promover a participação
e a melhoria das
aprendizagens dos
alunos através da
mobilização de MUSAI.

▪ Garantir a eficácia de
90% das MUSAI.

▪ Avaliar o impacto das
MUSAI.

▪ Número de
alunos que,
tendo
beneficiado das
MUSAI, tiveram
sucesso
educativo.

▪ Identificar a
necessidade de
mobilização de medidas
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão.

▪ Garantir que 100% dos
processos de
identificação da
necessidade de
mobilização de medidas
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão são avaliados.

▪ Analisar os processos
de identificação da
necessidade de
mobilização de medidas
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão.

▪ Número de
processos de
identificação da
necessidade de
mobilização de
medidas de
suporte à
aprendizagem e
à inclusão
analisados com
consequente
mobilização de
medidas.

▪ Mobilizar medidas
seletivas e/ou adicionais
de suporte à
aprendizagem e à
inclusão para alunos
com necessidades
identificadas.

▪ Garantir que 90% dos
alunos com Relatório
Técnico Pedagógico
transitam/são
aprovados.

▪ Monitorizar a aplicação
das medidas de suporte
à aprendizagem e à
inclusão.

▪ Número de
alunos que
tendo
beneficiado de
medidas
seletivas e/ou
adicionais de
suporte à
aprendizagem e
à inclusão
transitaram/
foram
aprovados.
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6. Avaliação
A monitorização e avaliação é parte integrante do Projeto Educativo que, enquanto
documento aberto e dinâmico, só se concretiza com um acompanhamento contínuo e uma
avaliação permanente, de caráter formativo, quer do processo de implementação, quer dos
resultados que vão emergindo do mesmo, no sentido de aferir o caminho percorrido e
perspetivar o que falta percorrer para alcançar os objetivos traçados. Esta prática poderá
possibilitar também o reajustamento do Projeto em função das dinâmicas geradas e de outros
aspetos contingenciais, caso seja necessário.
Deste modo, o processo de acompanhamento e avaliação será efetuado pela equipa de
avaliação interna do Agrupamento que monitorizará de forma sistemática e continuada a
execução do Projeto Educativo. Esta equipa deverá elaborar um relatório anual que, depois de
devidamente apresentado e analisado pelo Conselho Pedagógico, será submetido à
aprovação do Conselho Geral.

Nota final
Este Projeto Educativo deverá enquadrar e orientar toda a ação do Agrupamento ao
longo dos próximos três anos. Será operacionalizado pelo Regulamento Interno, pelo Plano
Anual e Plurianual de Atividades, pelos planos de turma e pela atividade de cada elemento da
Comunidade Escolar.
Enquanto documento orientador, o Projeto Educativo ocupa o lugar de topo no
Agrupamento. Enquanto instrumento será também a base de congregação da ação coletiva e
da construção real e efetiva da nossa ambição.

Aprovado pelo Conselho Geral em

de

de 20__
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ANEXO I

Organização e opções curriculares

Artigo 1º
Carga horária
1. No ensino pré-escolar e no 1º ciclo a carga horária é de 25 horas.
2. A carga horária semanal no 2º ciclo não excederá os 34 tempos letivos e no 3º ciclo não
deverá exceder os 36 tempos letivos.

Artigo 2º
Matriz curricular – Educação Pré-Escolar
1. As atividades do ensino pré-escolar desenvolvem-se de acordo com as áreas a seguir
identificadas:
Áreas de Conteúdo
Área da Formação Pessoal e Social
Área de Expressão e Comunicação
Domínio da Educação Física
Domínio da Educação Artística
Subdomínio das Artes Visuais
Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro
Subdomínio da Música
Subdomínio da Dança
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
Domínio da Matemática
Área de Conhecimento do Mundo
Total: 25 horas

2. Consideram-se “áreas de conteúdo” como âmbitos do saber, com uma estrutura própria e
com pertinência sociocultural, incluindo diferentes tipos de aprendizagem, atitudes e o saberfazer.
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3. Estas áreas que visam uma construção integrada do saber devem ser desenvolvidas em
articulação entre si.

Artigo 3º
Matriz curricular - 1º Ciclo
1. As atividades letivas, no 1º ciclo, desenvolvem-se de acordo com o quadro seguinte:

1º e 2º anos
7 horas
7 horas
3 horas

Educação Artística:
Artes Visuais
Expressão Dramática/teatro
Dança
Música
Educação Física

5 horas

Apoio ao Estudo
3 horas
Oferta Complementar
Total

25 horas

Educação Moral e Religiosa

1 hora

(áreas de integração curricular transversal)

Português
Matemática
Estudo do Meio
Inglês

Cidadania e Desenvolvimento
TIC

Carga horária semanal

Componentes do Currículo

3º e 4º anos
7 horas
7 horas
3 horas
2 horas

5 horas

1 hora
25 horas
1 hora

Obs. O total da componente letiva incorpora o tempo inerente ao intervalo entre as
atividades letivas, com exceção do período do almoço.
2. Esta matriz curricular entra em vigor no ano letivo:
• 2018/2019 - 1.º ano de escolaridade;
• 2019/2020 - 2.º ano de escolaridade;
• 2020/2021 - 3.º ano de escolaridade;
• 2021/2022 - 4.º ano de escolaridade.
3. A disciplina de Educação Moral e Religiosa é de frequência facultativa.
4. As atividades de enriquecimento são de caráter facultativo.
5. O funcionamento e frequência das atividades referidas em 3 e 4 regem-se pelo disposto no
Regulamento Interno.
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6. A matriz que se segue será gradualmente substituída pela referida no ponto 1 e de acordo
com o calendário referido em 2.

Componentes do Currículo

Carga horária
semanal
3º e 4º anos

Português

7 horas

Matemática

7 horas

Estudo do Meio

3 horas

Inglês

2 horas

Expressões Artísticas e Físico-Motoras

3 horas

Apoio ao Estudo
Oferta Complementar
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Artigo 4º
Matriz curricular - 2º Ciclo
1. As atividades letivas, no 2º ciclo, desenvolvem-se de acordo com o quadro seguinte:

Componentes do currículo
Áreas disciplinares/Disciplinas:
Línguas e Estudos Sociais…………… …. 525m

5º ano

Carga horária semanal
6º ano
Total de ciclo

Português

4x50m – 200m

4x50m – 200m

Inglês

3x50m – 150m

3x50m – 150m

História e Geografia de Portugal

3x50m – 150m

3x50m – 150m

Cidadania e Desenvolvimento
Matemática e Ciências………………

50m semestral

50m semestral

Matemática

5x50m – 250m

5x50m -250m

Ciências Naturais

2x50m – 100m

2x50m-100m

Educação Visual

2x50m – 100m

2x50m-100m

Educação Tecnológica

2x50m – 100m

2x50m-100m

Educação Musical

2x50m – 100m

2x50m-100m

TIC
Educação Física
Educação Moral e Religiosa

50m semestral
3x50m – 150m
50m
1350m
(1400m)

50m semestral
3x50m - 150m
50m
1350m
(1400m)

300m
100m
2700 m
(2800m)

Oferta complementar
Oficina de Leitura e Escrita
Apoio ao Estudo…………………………… ….100m

50m

50m

100m

Apoio a Matemática a)

50m

50m

200m

Apoio a Português a)

50m

50m

50m semestral com
desdobramento

50m semestral com
desdobramento

1050m

…350m
700m

Educação Artística e Tecnológica………325m

Total

650m

Complemento à Educação Artística… .50m
Oficina de Artes e Tradições
a)

100m

Obrigatório para alunos indicados pelo conselho de turma

2. Esta matriz curricular entra em vigor no ano letivo:
•

2018/2019 - 5.º ano de escolaridade;

•

2019/2020 - 6.º ano de escolaridade.
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Artigo 5º
Matriz curricular - 3º Ciclo
1. As atividades letivas, no 3º ciclo, desenvolvem-se de acordo com o quadro seguinte:
Componentes do currículo

Carga horária semanal
8º ano
9º ano

7º ano

Total de ciclo

Áreas disciplinares/Disciplinas:
4x50m – 200m

4x50m – 200m

4x50m – 200m

Inglês

2x50m – 100m

3x50m – 150m

3x50m – 150m

Língua Estrageira II

3x50m – 150m

2x50m – 100m

2x50m – 100m

Português

600m

Línguas Estrangeiras
750m

Ciências Sociais e Humanas
História

3x50m- 150m

2x50m- 100m

2x50m- 100m

Geografia

2x50m- 100m

2x50m- 100m

2x50m- 100m

Cidadania e Desenvolvimento

50m semestral

50m semestral

50m semestral

Matemática

725m

4x50m – 200m

4x50m – 200m

4x50m – 200m

600m

Ciências Naturais

2x50m – 100m

3x50m – 150m

3x50m – 150m

850m

Físico-Química

3x50m – 150m
com
desdobramento

3x50m – 150m
com
desdobramento

3x50m – 150m
com
desdobramento

Educação Visual

2x50m – 100m

2x50m – 100m

3x50m - 150m

Complemento à Educação Artística –
Artes da Ardósia

1x50m – 50m

1x50m – 50m

a)

TIC

50m semestral

50m semestral

50m semestral

3x50m – 150m

3x50m – 150m

3x50m – 150m

450m

50m
1500m
(1550m)

50m
1500m
(1550m)

50m
1500m
(1550m)

150m
4500 m
(4650m)

50m semestral

50m semestral

a)

100m

Ciências Físico-Naturais:

Educação Artística e Tecnológica

Educação Física
Educação Moral e Religiosa
Total

525m

Oferta Complementar
Artes da Ardósia
a) Não existe por falta de recursos físicos
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2. Esta matriz curricular entrará em vigor no ano letivo:
•

2019/2020 - 7º e 8. º ano de escolaridade.
Este ano, no 8º ano, excecionalmente, a disciplina de História terá 3 tempos
letivos e a de Ciências Naturais dois, pois no ano letivo anterior, os alunos
tiveram 2 tempos letivos de História e três de Ciências Naturais.

•

2020/2021 - 9.º ano de escolaridade;

3. A seguinte matriz entra em vigor no ano letivo 2019/2020 para o 9 º ano de escolaridade.
Componentes do currículo

9º ano

Áreas disciplinares/Disciplinas:
Português

4x50m – 200m

Línguas Estrangeiras
Inglês

3x50m – 150m

Língua Estrageira II

2x50m – 100m

Ciências Sociais e Humanas
História

2x50m- 100m

Geografia

2x50m- 100m

Matemática

4x50m – 200m

Ciências Físico-Naturais
Ciências Naturais

3x50m – 150m

Físico-Química

3x50m – 150m
Com desdobramento

Expressões e Tecnologias
2x50m - 100m

Educação Visual

----------

TIC e Oferta da Escola (Artes da Ardósia)

3x50m – 150m

Educação Física
Educação Moral e Religiosa
Total
Oferta Complementar

50m
1445m
(1495m)
--------------

4. Na área da Educação Artística e Tecnológica, como Complemento à Educação Artística, a
escola oferece a disciplina de Artes da Ardósia.
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Artigo 6º
Matriz curricular - Percursos Curriculares Alternativos

A matriz curricular dos percursos curriculares alternativos do 2º e do 3º ciclo desenvolve-se
de acordo com os projetos aprovados pela entidade competente do Ministério da Educação e
Ciência.

Artigo 7º
Matriz curricular - Cursos Educação e Formação e/ou Profissionais
A matriz curricular dos Cursos de Educação e Formação desenvolve-se de acordo com a
legislação em vigor.
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ANEXO II

Critérios gerais de organização

Artigo 1º
Critérios para a constituição de turmas
1. A constituição de turmas deve, em primeiro lugar, obedecer à legislação em vigor;
2. Em qualquer dos níveis de ensino, deverão prevalecer critérios de ordem pedagógica
nomeadamente:
a) Dar continuidade ao mesmo grupo de alunos ao longo dos três ciclos do ensino
básico, salvo as exceções que vierem a ser aprovadas em conselho pedagógico;
b) A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o
equilíbrio relativamente à idade e sexo;
3. A distribuição dos alunos retidos far-se-á de forma equilibrada pelas várias turmas, tendo em
atenção o seu nível etário;
4. Serão tomadas em consideração as indicações escritas dos educadores, dos professores do
primeiro ciclo, dos conselhos de turma nos segundo e terceiro ciclos e dos encarregados de
educação, desde que estas não contrariem as normas estipuladas.

Artigo 2º
Critérios para a distribuição do serviço docente
1. No âmbito da distribuição de serviço docente, reafirma-se o primado da importância fulcral do
aluno na escola, pelo que as preferências dos docentes apenas deverão ser tomadas em
conta quando não colidam com os objetivos da escola enquanto instituição, não prejudiquem
o seu bom funcionamento nem contrariem as disposições legais e regulamentares.
2. Assim, devem ser seguidos os seguintes critérios gerais: a responsabilidade última da
elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da competência da Direção;
procurar-se-á manter a continuidade do docente na turma, desde que não haja motivos que
aconselhem a sua substituição; em caso de igualdade de situações, terá prioridade na
atribuição de turma, no primeiro ciclo, o professor com mais tempo de serviço continuado no
agrupamento; a distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser
equilibrada.
3. Em relação aos segundo e terceiro ciclos, um aspeto importante a ter em conta na distribuição
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do serviço docente é a necessidade de limitação do número de turmas com que cada
professor trabalha. Um professor não deverá ter mais do que sete turmas e só em situações
excecionais deverá ter oito. Estas orientações apenas não são aplicadas quando a
componente letiva dos professores e as cargas horárias das disciplinas o não permitirem.
4. A constituição de equipas educativas, isto é, grupos de professores das diversas áreas e
disciplinas a quem são atribuídas, aproximadamente, as mesmas turmas, deve ser
claramente privilegiada. Com esta orientação pretende-se facilitar o trabalho cooperativo ao
nível dos conselhos de turma. Estas equipas devem manter-se, sempre que possível, ao
longo de cada ciclo.
5. O cargo de diretor de turma deverá ser atribuído, preferencialmente, aos professores do
quadro. Deve ser privilegiada a continuidade na turma.
6. As horas de apoio ao estudo, no 2º ciclo, deverão ser atribuídas, preferencialmente a
docentes da turma, sendo destinadas às disciplinas de Matemática e Português. Como
complemento à Educação Artística, e por disponibilidade de recursos humanos, a escola terá
como oferta obrigatória semestral, uma hora de Oficina de Artes e Tradições.
7. Serão atribuídos 150 minutos como tempo máximo a incluir na componente não letiva de
estabelecimento de cada docente, de todos os níveis e ciclos de educação e ensino para que,
nos termos n.º 4 do artigo 82.º do ECD:
a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e
disciplinar dos alunos;
b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena
ocupação dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento
escolar. Nos horários, essas atividades são designadas como Ocupação de
Tempos Escolares (OTE);
c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à Equipa PTE;
d) Seja assegurado que uma hora da componente não letiva se destine à participação
em reuniões.
8. Após a distribuição de serviço e da verificação da não existência de docentes com ausência
da componente letiva, deverá ser feita uma redistribuição do serviço letivo, de modo a que o
número de turmas por docente de cada grupo de recrutamento seja mais equilibrado.
9. Aos docentes do quadro com a componente letiva apenas parcialmente completa podem ser
imputadas atividades desenvolvidas com alunos, com vista a promover o sucesso escolar e a
combater o abandono escolar, designadamente:
e) Coadjuvação no mesmo ou noutro ciclo de estudos e nível de ensino;
f) Apoio educativo, incluindo o Apoio ao Estudo dos 1º e 2.º ciclos;
g) Ocupação e acompanhamento de alunos nos diferentes espaços escolares;
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h) Substituições temporárias de docentes em falta.
10.

Estes critérios devem ser desenvolvidos no cumprimento rigoroso da legislação em vigor.

Artigo 3º
Distribuição do cargo de direção de turma
Considerando que a função de diretor de turma incorpora um conjunto de vertentes de
atuação, nomeadamente as de coordenador do conselho de turma, gestor/coordenador do plano
da turma e interlocutor/mediador privilegiado entre professores, alunos e encarregados de
educação, deve haver a preocupação de, sempre que possível, nomear um diretor de turma com
o seguinte perfil: ser, preferencialmente, professor do quadro da escola; lecionar à totalidade ou
maioria dos alunos da turma; ser um docente com facilidade de comunicação/relacionamento
interpessoal capaz de criar um clima de empatia entre os vários intervenientes no processo
educativo; trabalhar em equipa e ter competências de liderança e coordenação.

Artigo 4º
Critérios para a organização dos horários
1. O horário de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar será fixado antes
do início das atividades de cada ano, sendo ouvidos, obrigatoriamente, para o efeito, os pais
e encarregados de educação ou os seus representantes, os educadores e a autarquia. No
entanto, o horário de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar deve ser
ajustado e articulado com o horário do 1º Ciclo.
2. O 1º ciclo funciona em regime normal das 9 horas às 17h30min, incluindo as atividades de
enriquecimento curricular, de acordo com o seguinte horário:
ENTRADA
AULAS
INTERVALO
AULAS
ALMOÇO
AULAS/AEC
INTERVALO
AULAS/ AEC
SAÍDA

9H
9H -10H30
10H30 – 11H15
11H 5 – 12H15
12H15 – 13H45
13H45 - 15H45
15H45 - 16H30
16H30 – 17H30
17H30

3. Os 2º e 3º ciclos funcionam em regime de desdobramento dada a inexistência de espaços
que tornem possível o funcionamento em regime normal.
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4. A duração de tempo das aulas é de 50 minutos. A organização dos horários dos alunos
deverá obedecer a uma lógica de natureza pedagógica e de acordo com a carga letiva
curricular semanal, de cada disciplina ou área disciplinar, definida na matriz curricular.
5. O quadro seguinte apresenta a distribuição dos tempos de aulas e intervalos.
MANHÃ

1º tempo

TARDE

ENTRADA

SAÍDA

8.20

9.10

ENTRADA
6º tempo

Intervalo de 10 minutos
2º tempo

9.20

10.25

10.10

7º tempo

11.25

11.15

8º tempo

12.20

15.20

15.30

16.20

Intervalo de 15 minutos
12.15

9º tempo

Intervalo de 5 minutos
5º tempo

14.30
Intervalo de 10 minutos

Intervalo de 10 minutos
4º tempo

14.20

Intervalo de 10 minutos

Intervalo de 15 minutos
3º tempo

13.30

SAÍDA

16.35

17.25

Intervalo de 5 minutos
13.10

10º tempo

17.30

18.20

6. Na elaboração dos horários dos alunos do 2º e 3º ciclos deve ter-se em conta:
a. O horário de cada turma não ultrapasse 7 tempos num mesmo dia e se atenda à
natureza dominante dos tipos de atividades em que os alunos estarão envolvidos
várias horas seguidas. Excecionalmente poderão ter 8 tempos, quando nesse dia
existir a disciplina de EMRC e / ou Apoio ao Estudo. Os apoios aos alunos devem
ser prestados no início ou final das atividades escolares, não devendo exceder os
100m diários. Este limite só poderá ser ultrapassado excecionalmente e se for mais
vantajoso para os alunos;
b. Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas
isoladas. No entanto, devido à falta de espaços, o limite de tempo máximo
admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia, poderá ser de 4 tempos;
c. Deve assegurar-se a concentração máxima das atividades escolares das turmas
num só turno do dia. Assim, os horários das turmas serão distribuídos em turnos da
manhã ou da tarde, coexistindo até quatro vezes por semana a carga letiva
distribuída ao longo de todo o dia. No 2º ciclo, numa dessas manhãs ou tardes
pode existir apenas Apoio ao Estudo, evitando que a turma toda se desloque à
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escola;
d. As aulas de Línguas Estrangeiras e Educação Física, quando se distribuírem
apenas por dois dias, estes não podem ser consecutivos. Relativamente às
disciplinas cuja carga curricular se distribui por dois dias da semana, sempre que
possível, é de evitar que tenham lugar em dias consecutivos;
e. As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos
seguidos à Língua Estrangeira I e vice-versa;
f. No

pavilhão

gimnodesportivo

simultaneamente,

no

só

entanto,

devem

atendendo

ser
à

colocadas

três

turmas

sobrelotação

da

escola,

excecionalmente, poderão ser quatro;
g. Pode verificar-se uma alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de
substituição das aulas resultante das ausências dos docentes, desde que os
encarregados de educação sejam avisados antecipadamente.
7. Na elaboração dos horários dos docentes deve ter-se em conta o seguinte:
a. Não devem incluir mais de 5 tempos letivos consecutivos, nem mais de sete tempos
diários;
b. O horário dos docentes poderá, pontualmente, ser ajustado às necessidades
escolares que ocorram ao longo do ano letivo;
c. Sempre que possível, deverão ser criados tempos específicos para o trabalho
cooperativo dos conselhos de turma.

Artigo 5º
Oferta complementar – 2º e 3º ciclos
No ano letivo 2019-2020, no 2º Ciclo, haverá a Oferta Complementar semanal de uma
Oficina de Leitura e Escrita. No 3º ciclo, esta oferta assume o carácter de reforço semanal do
horário de Artes da Ardósia, nos 7º e 8º anos, e de Matemática, no 9º ano.

Artigo 6º
Complemento à Educação Artística
Por decisão do conselho pedagógico, a disciplina de Complemento à Educação Artística, no
3º ciclo, é Artes da Ardósia. Pesou para esta decisão a existência na escola de docentes com
formação nesta área e ainda o desejo de que os alunos possam desenvolver uma componente
artística tão enraizada na história local de Valongo. No 2º ciclo, como Complemento à Educação
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Artística, haverá a oferta de uma Oficina de Artes e Tradições.

Artigo 7º
Especificações sobre desdobramento de aulas

1. No 2º ciclo, face à especificidade da Oficina de Artes e Tradições, haverá desdobramento das
turmas, numa organização semestral.
2. Face à especificidade da disciplina de Artes de Ardósia, no 7º e 8º anos haverá
desdobramento das turmas, numa organização semestral, sendo atribuído um reforço
semanal de 50m para a disciplina poder funcionar num bloco de 100m. Um tempo inferior a
este não permite o desenvolvimento do trabalho prático específico desta disciplina.
3. No 3º ciclo, haverá desdobramento das turmas no período correspondente a 50m semanais
de Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais.
4. As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologia da Informação e Comunicação
funcionam numa organização semestral.
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ANEXO III

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

Artigo 1º
Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão
1. No quadro do desenvolvimento do projeto educativo, as medidas de suporte à aprendizagem
e à inclusão pretendem garantir a todos os alunos a equidade e igualdade de oportunidade de
acesso ao currículo, de frequência e de progressão no sistema educativo. As medidas
enquadram-se numa abordagem multinível e a sua determinação segue procedimentos
específicos de tomada de decisão, baseada nos dados ou evidências, com enfoque em
dimensões pedagógicas e curriculares, numa lógica de corresponsabilização dos diversos
intervenientes.
2. A organização por níveis de intervenção (medidas universais, seletivas e adicionais) varia em
termos de tipo, intensidade e frequência das intervenções. Estes níveis e a sua aplicação são
determinados em função das respostas dos alunos aos mesmos.

Artigo 2º
Mobilização das medidas universais
1. As medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão são respostas mobilizadas
pelo Agrupamento para todos os alunos, tendo em vista a participação e a melhoria das
aprendizagens. É da responsabilidade do educador/professor titular/conselho de turma a
definição e implementação destas medidas, que devem ficar registadas em documento
próprio. Este documento de registo, Medidas Universais de Suporte à Aprendizagem e à
Inclusão (MUSAI), deverá ser assinado pelo encarregado de educação.
2. São consideradas MUSAI:
a) Diferenciação pedagógica;
b) Acomodações curriculares;
c) Enriquecimento curricular;
d) Promoção do comportamento pró-social;
e) Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos;
f) Apoio tutorial preventivo e temporário.
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Artigo 3º
Critérios específicos para a mobilização da medida intervenção com foco académico
ou comportamental em pequenos grupos
1. No 1º ciclo, para a mobilização desta medida, o agrupamento dispõe de professores
específicos. A decisão de atribuição desta medida é da responsabilidade da Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI).
2. O professor titular de turma deve proceder ao preenchimento do Processo de Identificação,
ao qual deve anexar as respetivas evidências e o Questionário de Comportamentos da
Criança-Relatório do(a) Professor(a) (TRF), devidamente preenchido, e entregar ao diretor do
agrupamento que, por sua vez, o encaminha para a EMAEI para posterior análise.
3. Nos 2º e 3º ciclos, conforme parecer favorável do Conselho Pedagógico, o apoio ao estudo é
atribuído às disciplinas de Português e Matemática. A sua frequência depende da
necessidade do aluno, da decisão do conselho de turma e da corresponsabilização dos
encarregados de educação.
4. Esta medida faz parte integrante das MUSAI do aluno.

Artigo 4º
Critérios específicos para a mobilização da medida apoio tutorial preventivo e
temporário
1. A mobilização desta medida depende da necessidade do aluno, da decisão do conselho de
turma e da corresponsabilização dos encarregados de educação.
2. Deve ser preenchido o formulário próprio e entregue à coordenadora do apoio tutorial que,
conjuntamente com a Direção, procederá à atribuição de um professor tutor.
3. Esta medida faz parte integrante das MUSAI do aluno.

Artigo 5º
Apoio Letivo Suplementar
1. Entende-se por apoio letivo suplementar:
a) A oferta de aulas extraordinárias para recuperação de matérias não lecionadas ou
incluídas em programas específicos de recuperação da escolaridade;
b) Programas de compensação e atualização de conhecimentos, no início do ano
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letivo (em particular no início de ciclo).
2. O funcionamento do apoio letivo suplementar será definido de acordo com a disponibilidade
de professores e alunos.

Artigo 6º
Mobilização das medidas adicionais
1. As medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão visam colmatar dificuldades
acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagem
que exijam recursos especializados.
2. O Processo de Identificação é remetido ao diretor do agrupamento por iniciativa dos
encarregados de educação, do educador/professor titular/diretor de turma ou de outros
técnicos e/ou serviços que intervêm com a criança/aluno.
3. Para o efeito, devem ser anexados ao Processo de Identificação as respetivas evidências e o
Questionário de Comportamentos da Criança - Relatório do(a) Professor(a) (TRF),
devidamente preenchido.
4. A determinação das medidas é feita pela EMAEI a partir da análise da informação disponível.
5. A mobilização das medidas é fundamentada e operacionalizada no Relatório TécnicoPedagógico (RTP), no Programa Educativo Individual (PEI) e no Plano Individual de Transição
(PIT), quando aplicável. A elaboração destes documentos é da responsabilidade da Equipa
Multidisciplinar variável, da qual fazem parte, para além dos elementos permanentes, o
educador/professor titular/diretor de turma, técnicos especializados e encarregados de
educação.
6. São consideradas Medidas Adicionais:
a) Frequência do ano de escolaridade por disciplinas;
b) Adaptações curriculares significativas;
c) Plano individual de transição;
d) Desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado;
e) Desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.
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Artigo 7º
Monitorização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

O processo de monitorização é efetuado pela EMAEI, através de instrumentos que de forma
regular reunam a informação relevante para a avaliação da eficácia das medidas.

Artigo 8º
Recursos humanos e organizacionais específicos de suporte à aprendizagem e à
inclusão
1. São recursos humanos específicos:
a) Docentes de educação especial;
b) Técnicos especializados: psicólogo; terapeuta da fala; terapeuta ocupacional e
fisioterapeuta;
c) Assistentes operacionais disponíveis.
2. A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) constitui um recurso
organizacional específico de apoio à aprendizagem, tendo em vista uma leitura alargada,
integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. Cabe à EMAEI a
operacionalização da educação inclusiva, através do acompanhamento, monitorização e
avaliação da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, do
aconselhamento dos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas, do
acompanhamento do funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem, sensibilização da
comunidade educativa e elaboração dos documentos de suporte à intervenção.
3. Cabe também à equipa a articulação com os recursos específicos existentes na comunidade,
nomeadamente ELI, ACES/ULS, E-MIEV CPCJ, CRI e outras instituições da comunidade.
4. A EMAEI é constituída por seis elementos permanentes: um dos docentes que coadjuva o
diretor, um docente da educação especial, três membros do conselho pedagógico com
funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino e um
psicólogo. Fazem também parte da equipa o educador, o professor titular de turma, o diretor
de turma, o encarregado de educação e outros docentes e técnicos que intervêm no processo
educativo do aluno, enquanto elementos variáveis.
5. O Centro de Apoio à Aprendizagem constitui uma estrutura de apoio agregadora dos recursos
humanos e materiais do agrupamento. Numa perspetiva de continuum de respostas
educativas, a ação deste centro organiza-se em dois eixos, um de suporte aos docentes e
outro de complementaridade ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos
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educativos. Para além do trabalho colaborativo entre os docentes na planificação, definição e
promoção da participação do aluno em contexto de sala de aula, o centro de apoio à
aprendizagem promove o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino
estruturado, bem como o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social e
apoio à organização no processo de transição para a vida pós escolar, nomeadamente na
unidade especializada na escola básica Susão e na sala de recursos na escola básica Vallis
Longus. Estes dois espaços têm o mesmo horário de funcionamento dos respetivos ciclos e
são coordenados pela EMAEI.
6. O Agrupamento, enquanto escola de referência para a intervenção precoce na infância, tem a
responsabilidade de disponibilizar educadoras e docentes da educação especial para a
Equipa Local de Intervenção Precoce de Valongo, promovendo a articulação com este
serviço.
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ANEXO IV

Atividades de Enriquecimento e Desenvolvimento Curricular

Artigo 1º
Atividades de Enriquecimento e Desenvolvimento Curricular
1. A componente do currículo designada por atividades de enriquecimento é definida pelo
Decreto-lei nº 139/2012. A frequência destas atividades é de caráter facultativo.
2. Uma vez inscritos, os alunos ficam sujeitos à obrigação de frequência destas atividades,
devendo ser marcada a respetiva falta aos alunos que não compareçam.
3. Os alunos que ultrapassarem o limite de faltas legalmente previsto, ficam sujeitos às medidas
previstas na lei para a situação em causa.
4. Com estas atividades pretende-se contribuir para uma melhor formação pessoal e social dos
alunos, diversificar metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem, privilegiando uma
vertente lúdica e proporcionando aos alunos a vivência de situações múltiplas e
enriquecedoras.
5. Os projetos deverão ser diversificados, incidindo em áreas que sejam motivadoras para atrair
a participação ativa dos alunos, e, sempre que possível, ter em conta a ligação da Escola com
o meio.
6. Deve, sempre que possível, ser garantida a mesma oferta aos alunos nos dois turnos de
funcionamento da escola.
7. Estas atividades organizam-se em função da disponibilidade dos espaços da escola e dos
horários dos professores.
8. Das atividades de enriquecimento possíveis para cada ano será dado conhecimento aos
encarregados de educação, no início do ano letivo.
9. Fazem parte das atividades extracurriculares:
a) No 1º ciclo – Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), distribuídas da
seguinte forma e por semana:

1º e 2º Anos

3º e 4º Anos
Alunos com Multideficiência

Expressão Musical
Dança
Yoga
Yoga
Ciências Experimentais
Atividade Física e Desportiva
Musicoterapia

2 x 60 m
2 x 60 m
2 x 60 m
1 x 60m
1 x 60 m
1 x 60 m
60 m diariamente
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b) Nos 2º e 3º Ciclos - Desporto Escolar, Clube de Karaoke, Clube da Flauta, Oficina
de Brinquedos de Madeira, Clube de Fotografia e Vídeo, Clube de Ciência Viva na
Escola, Clube Europeu, Clube de Jornalismo, Clube de Teatro – Projeto Palco
Letivo, Clube Natureza em Ação, Clube de Jardinagem, Clube das Escolas do
Parque das Serras do Porto.
10.

Todas estas atividades carecem da apresentação de um projeto a aprovar anualmente

pelo conselho pedagógico.
11.

Da atividade de cada projeto deverá ser apresentado um relatório anual.

12.

Conforme previsto no Regulamento Interno, haverá um coordenador para esta área de

oferta formativa extracurricular, com assento no conselho pedagógico.
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ANEXO V

Apoio Tutorial

Artigo 1º
Apoio Tutorial Específico
O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu art.º 12.º, prevê a implementação da medida
de Apoio Tutorial Específico que acresce às medidas já implementadas pelo Agrupamento. A
implementação desta medida deve ser proposta no âmbito do funcionamento da Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho).
A medida de Apoio Tutorial Específico constitui-se como um recurso adicional, visando a
diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a promoção do
sucesso educativo.
O Apoio tutorial específico é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aos
alunos do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou
mais retenções. Tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas atividades
educativas, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do seu processo de
aprendizagem.
O Apoio tutorial específico em meio escolar pode constituir-se como um fator importante
para a autorregulação das aprendizagens, incrementando, desse modo, o bem-estar e a adaptação
às expectativas académicas e sociais.
Este apoio desenvolve-se em grupos de trabalho coordenados por um professor tutor.
1. Composição dos grupos:
a) O professor tutor acompanha, no máximo, um grupo de dez alunos;
b) A direção do Agrupamento estabelece o horário do professor tutor com os alunos,
comunicando-o aos envolvidos e ao diretor de turma.
2. Funcionamento do apoio tutorial:
a) O Apoio tutorial específico tem um coordenador com lugar no Conselho Pedagógico
que monitoriza o processo ao longo do ano lectivo;
b) A tutoria pode ser em grupo ou individual, devendo a decisão resultar do professor
tutor em articulação com o conselho de turma;
Este apoio tem regimento de funcionamento específico.
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Artigo 2º
Apoio Tutorial
O Agrupamento oferece, ainda, Apoio Tutorial enquanto atividade pedagógica, visando
orientar o aluno sem retenções ou com uma retenção, ao nível do seu desenvolvimento:
a. pessoal - aconselhamento pessoal - orientar o aluno na auto aprendizagem do ser
pessoa, aprender a ser, conhecer e desenvolver assertivamente a sua identidade as
suas potencialidades únicas e irrepetíveis.
b. social - ajudar na integração do aluno na escola, procurando despertar nele atitudes
positivas em relação à escola, aos professores e aos pares; fomentar
comportamentos de participação na vida da escola.
c. de percurso escolar - aconselhamento escolar - orientação didática nas várias
disciplinas - ministração de técnicas de estudo personalizadas (estudo orientado).
Este projeto tem regimento de funcionamento específico e visa desenvolver estratégias
transversais de intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos. Pode ser em grupo ou
individual, devendo a decisão resultar do conselho de turma. A atribuição do professor tutor
depende da compatibilidade de horários.
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ANEXO VI

Visitas de estudo e outras atividades lúdico-formativas a desenvolver fora do
espaço escolar

As linhas orientadoras a adotar pelo Agrupamento na organização e realização de: visitas de
estudo em território nacional ou que impliquem deslocações ao estrangeiro; programas de
geminação; intercâmbio escolar; representação das escolas e passeios escolares, encontram-se
definidas na legislação em vigor.
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