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“Educação não transforma o Mundo. Educação muda as Pessoas. As Pessoas transformam o 

Mundo” 
 
 

                                                                                                                   Paulo Freire



Projeto Educativo 

AE de Carnaxide-Portela 

 

3  

Índice                                                           
3 

Preâmbulo                                                                           4 
 A) A nossa visão 4 
 B) A nossa missão                           4 
 C) Valores 4 

Capítulo 1/ Contexto 
 

5 

 A) Local 5 
 B) Social 6 
 C) Escolar 7 

Capítulo 2/ População escolar 
 

 11 

 A) Alunos na educação especial                             11 
 B) Ação social escolar                             12 
 C) Habilitações dos encarregados de  

educação 
                                      

13 
Capítulo 3 / Oferta educativa 

 
                     14 

 A) Oferta Curricular                      14 
 B) Atividades de Enriquecimento Curricular                      14 
 C) Complemento de Apoio às Famílias (CAF)                      14 
 D) Atividades de Animação e Apoio às Famílias 

 (AAAF) 
                     15 

 E) Projetos                      15 
 F) Clubes                      16 
 G) Parcerias desenvolvidas                      16 

Capítulo 4 / Caracterização 
 

                     17 

 A) Constituição do agrupamento                      17 
 

Escola Básica Sophia de Mello Breyner 
                     17 

 
Escola Básica 1.º ciclo c/JI Amélia Vieira Luís 

                     18 

 
Jardim de infância Tomás Ribeiro 

                     18 

 B) Recursos logísticos                      18 
 C) Recursos Humanos                      19 
 D) Organização do agrupamento                                            1                      21 

Capítulo 5 / Contexto educativo 
 

                     22 

 A) Resultados escolares internos e externos                              22 
 B) Taxas de retenção                      22 
 C) Indisciplina                      23 
 D) Abandono/Absentismo                      23 

Capítulo 6 / Diagnóstico  
 

                    24 

 A) Pontos fortes / Pontos a melhorar                     24     
Capítulo 7 / Plano de ação 

 
                    29 

 A) Ações pedagógicas                     29 
 B) Estratégias/Metas/Monitorização                     30 
 

Capítulo 8 / Operacionalização 
C) Indicadores/Evidências                     31           

                     32 
     Capítulo 9 / Divulgação/Avaliação 

 
                   33 

 A) Divulgação                    33 
 B) Acompanhamento / Avaliação                    33 
 C) Instrumentos de Monitorização                    34 

ANEXO:Organização Pedagógica de 
Agrupamento  

                    36 

 Orientações organizacionais                                                                36 
             

         



Projeto Educativo 

AE de Carnaxide-Portela 

 

4  

Preâmbulo 

O presente projeto educativo do agrupamento, adiante designado por PEA, emergiu 

de uma construção coletiva (professores, funcionários, alunos, encarregados de 

educação e entidades representantes no conselho geral) onde as orientações 

específicas foram problematizadas em função das características da população 

escolar, tendo como principal objetivo a qualidade de ensino no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o Agrupamento de 

Escolas se propõe cumprir a sua função educativa. 

“O projeto educativo permite à escola a apropriação de um certo espaço 

de liberdade, afirmando- se, face à comunidade, como detentora de um 

projeto que lhe propiciará a identificação e o reconhecimento. O projeto 

deve servir a incerteza e ter em conta o indeterminado, ser capaz de 

infletir na direção como resultado de uma avaliação permanente, 

incorporar o conflito, mas, sobretudo, desenvolver em cada indivíduo o 

seu espaço de criatividade e ação, de modo que ele sinta reconhecida a 

sua atividade, compreenda as suas ações e as possa inscrever num todo 

significativo. Neste sentido, o projeto educativo deve ser coletivo, mas 

favorecendo a interação; autónomo, mas não independente…” - 

Carvalho, A. /Diogo F. (1994) 

A) A nossa visão 

O Agrupamento deve constituir-se como um espaço promotor de 

aprendizagens que favoreçam a competência, estimulem o sentido 

crítico, valorizem a diferença, o mérito, promotoras de um 

desenvolvimento sustentável. 

B) A nossa missão 

Prestar um ensino de qualidade   que promova uma cultura 

atendendo aos princípios de equidade, de justiça e de igualdade de 

oportunidades, promovendo o sucesso escolar tendo em conta a 

formação integral dos alunos de modo a garantir a integração plena 

na vida ativa e a vivência de uma cidadania responsável e atuante. 

C) Valores 

 Inclusão – uma Escola de todos, com todos e para todos; 

 Rigor – uma efetiva cultura de autoavaliação da Escola promotora do 

conhecimento sobre si própria como ponto de partida de um agir sustentado; 

 Equidade – agir, fazer diferente nas diferenças; 

 Liberdade – promoção da autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 
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democracia, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha do bem comum; 

 Criatividade – promoção de um novo olhar e de novas ideias agenciadoras 

de realizações inovadoras 

 

Capítulo 1|CONTEXTO 

A) Local 
 

O Agrupamento de Escolas Carnaxide–Portela situa-se no concelho de Oeiras e é 

composto pelos seguintes estabelecimentos de ensino: 

 Escola Básica Sophia de Mello Breyner; 

 

 Escola Básica com Jardim de Infância Amélia Vieira Luís; 

 

 Jardim de Infância Tomás Ribeiro. 

 
O agrupamento tem sede na Escola Básica Sophia de Mello Breyner. 

 
Os edifícios escolares apresentam características diferentes do ponto de vista 

arquitetónico e datas de edificação muito diferenciadas, facto que influencia na 

sua vida diária quer o atendimento da população discente, quer a organização e a 

eficiência dos diferentes serviços. 

Na sequência da aplicação das medidas de apoio às populações carenciadas, como 

resposta às necessidades e expetativas dos residentes, previstas no despacho 

normativo n.º  55/2008 de 23 de outubro, e numa perspetiva de promoção do 

sucesso educativo de todos os alunos, particularmente as crianças e jovens em risco 

de exclusão social e escolar, em contexto socioeducativo desfavorecido, este 

agrupamento está inserido desde 2006/2007 no Programa Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária.1 
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B) Social 
 

Os estabelecimentos de ensino que constituem o Agrupamento de Escolas de 

Carnaxide-Portela situam-se no concelho de Oeiras, na união de freguesia de 

Carnaxide-Queijas. Oeiras integra a área metropolitana de Lisboa (AML) situando-

se na margem Norte do rio Tejo. Confina a Este com o concelho de Lisboa, a Oeste 

com o de Cascais e a Norte com os de Sintra e da Amadora. De um ponto de vista 

territorial abrange uma área de 45,8 Km2 representativa de 1,6% do total desta área 

metropolitana e 3,3% se reportada à expressão da grande Lisboa (CMO, 2009). 

A  união  de  freguesias  de  Carnaxide  e  Queijas  ocupa  área  geográfica  aproximada  

de  8,8  km2  com  uma densidade populacional de 36 288 habitantes. Esta união de 

freguesias faz fronteira com a freguesia de Barcarena, união de freguesias de Algés, 

Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, união de freguesias de Oeiras e São Julião 

da Barra, Paço de Arcos e Caxias. 

Inicialmente, esta zona, de origem rural, era habitada por famílias vindas da 

Ericeira, Sintra e Colares. Posteriormente, Outurela foi alvo de uma enorme 

afluência de pessoas, oriundas de Trás-os-Montes e Alentejo, que aí se fixaram, 

devido ao aparecimento de fábricas. Mais tarde, e ao longo destes últimos tempos, 

registou-se uma instalação clandestina de emigrantes africanos de ascendência 

predominantemente Cabo Verdiana. Mais recentemente, foi implementado um 

processo de realojamento de famílias oriundas, predominantemente, dos bairros de 

Alto dos Barronhos, Alto do Montijo, Salregos, Pedreira dos Húngaros, Alto de Santa 

Catarina. 

O Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela acolhe fundamentalmente crianças 

e jovens residentes nos lugares de Outurela, Portela e Barronhos, quase na 

totalidade oriunda dos bairros municipais do Alto dos Barronhos, Encosta da Portela, 

Outurela-Portela, Pátio dos Cavaleiros e São Marçal. Com a oferta dos cursos CEF e 

Vocacional, o agrupamento tem vindo a acolher alunos de outros pontos do concelho 

e até de concelhos adjacentes. 

Desde há muito que a Câmara Municipal de Oeiras definiu a habitação como 

prioridade estratégica na ação do município e fruto desta opção política tornou-se 

no primeiro concelho do país a atingir a meta de erradicação de barracas no seu 

território, em 2003. A freguesia de Carnaxide destaca-se das restantes por ser nela 

que se encontra situado cerca de 40% do total de alojamentos construídos em Oeiras 

no regime de habitação social. 

Com um total de cerca de 1.700 fogos, acolhem populações quase exclusivamente 

em regime de arrendamento, que manifestam um traço comum: terem sido objeto 

de realojamento em função das deficitárias condições sociais e habitacionais em 
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que se encontravam. Trata-se de um universo que globalmente parte de uma 

posição desfavorecida em termos socioeconómicos e educativos, ou até mesmo 

muito desfavorecida, apesar de proveniências heterogéneas no que concerne à 

naturalidade, nacionalidade e trajetórias familiares e profissionais. Esta população 

está numa posição claramente inferior ao que são os valores médios concelhios nas 

áreas das qualificações escolares e profissionais. 

O número de crianças e jovens é significativo e superior aos dos mais velhos, de 

idade superior a 65 anos. É uma população com proveniências heterogéneas que 

abrange grupos étnicos diferenciados, sobretudo de origem africana. Existe 

também uma representatividade significativa da etnia cigana nacional concentrada 

num dos bairros. 

A acentuada mobilidade geográfica decorrente quer de consecutivos processos de 

realojamento, quer de trajetórias individuais e familiares de natureza diversa, é 

um fator marcante neste contexto educativo que se reflete, naturalmente, numa 

excessiva flutuação da população escolar. 

Às baixas qualificações escolares tende a corresponder trabalho precário ou muitas 

vezes a não inserção no mercado de trabalho ou, quando esta se concretiza, é-o em 

condições de acentuada precaridade, sendo muito baixos os rendimentos 

económicos. Somente um terço dos residentes exercia, em 2008, uma atividade 

profissional, a maioria em trabalho precário, numa linha de especialização por 

género: os homens mais na construção civil, as mulheres mais em serviços de 

limpeza. A pobreza afeta muitas famílias sendo muito elevado o número de famílias 

que beneficia de Rendimento Social de Inserção. A precaridade económica reflete-

se nos casos mais extremos na privação alimentar que atravessa muitos agregados 

e, sobretudo, muitas das crianças e jovens que chegam à escola diariamente com 

carências alimentares. São casos complexos que exigem respostas imediatas que 

neste agrupamento têm vindo a ser postas em prática, mas cujas consequências 

interferem diariamente no desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida. 

 

C) Escolar 
 

A raiz cultural destes alunos é de origem africana, cigana e caucasiana, sendo, na 

sua maioria, oriundos de classes sociais desfavorecidas, de famílias deslocadas de 

outras culturas, nomeadamente de Cabo Verde. Os grupos culturais, de origem 

africana deslocados, foram agregados, para não perderem a sua cultura de origem, 

mas, simultaneamente, pretende-se que apreendam rapidamente a nova cultura. 

Têm hábitos e tradições específicas. Já nasceram cá, mas são mantidos nas rotinas 

vivenciais das suas famílias. Falam crioulo entre si, mas são obrigados a comunicar 

em português connosco. Sendo duas línguas muito semelhantes, provocam grande 
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interferência nos processos de comunicação e de aprendizagem e a entrada na escola 

tende a agudizar a perceção deste problema. 

São crianças e jovens, sujeitos a culturas diferentes, que constituem a primeira 

geração a fazer a miscigenação dessas culturas, a interiorizá-la e a interpretá-la. 

Assim, revela-se de fundamental importância entendermos que a problemática da 

compreensão e interpretação das vias de comunicação social, demonstradas pelas 

nossas crianças e jovens, não se limita apenas, apesar de não a podermos descurar, 

à sua dificuldade de compreensão da língua, nos seus aspetos orais e escritos, mas 

se prende também, muito fortemente, com os obstáculos com que se deparam no 

processo de aquisição e apreensão da dualidade dos códigos sociais com que têm que 

jogar – os da sua cultura e os da cultura em que têm que se integrar. 

Estes códigos são, na generalidade, transmitidos, tanto num lado como noutro, de 

uma forma autocrática, sem explicações ou simplesmente “é assim porque eu digo” 

ou “é assim porque é assim que as pessoas se portam”. 

Invocam-se normas sociais e regulamentos, por vezes díspares nas culturas em causa, 

em vez de se explicarem as disparidades culturais e as razões dos diferentes 

procedimentos comportamentais. 

Este tipo de atitude, especialmente quando veiculada por parte da escola, o órgão 

institucional que está mais próximo deles, tende a ser entendida como uma 

intromissão nos seus hábitos socioculturais, acabando por provocar uma rejeição 

das normas sociais a transmitir, porque impostas, mas não apreendidas. 

 

 

 

 

1 Segundo Programa de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP I), de acordo com o previsto no 
ministerial, despacho de 26 de setembro de 2006, redefinido à luz do disposto no despacho normativo n.º 55/2008, de 
23 de outubro (TEIP II) e despacho normativo n.º 20/2012 de 3 de outubro. 
2 Fonte: Resultados dos Censos 
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As condições em que a maioria destes jovens vive são de permanente defesa do 

seu espaço e das suas posses; daí, os seus sentidos estarem treinados para um 

estado de alerta permanente, permitindo uma resposta defensiva, o mais rápida 

possível. 

Não podem manifestar sinais de fraqueza, porque isso acarreta-lhes o descrédito 

no bairro em que moram, no grupo a que pertencem, quer se trate da sua 

comunidade étnica, quer entre os seus “pares”, sendo ponto assente que, na 

escola, a sua atitude tem que ser coerente com a sua atitude fora dela. 

Todos estes conflitos interiores resultantes da necessidade de sobrevivência, da 

afirmação pessoal e social no meio em que vivem, e bastantes vezes, na sua 

própria casa, são trazidos para a escola e, nela, exteriorizados. 

A sua comunicação não-verbal apresenta, geralmente, em todos os aspetos 

observáveis, caraterísticas visíveis de medo e de agressividade, tanto ativa como 

latente que se expressa, em muitos casos, numa comunicação verbal 

desafiadora, irreverente e agressiva. 

Qualquer gesto ou atitude física de chamada de atenção desencadeia uma 

reação imediata de defesa, uma resposta agressiva que surge praticamente 

como a resultante de um reflexo condicionado. 

Compreendermos as razões desta agressividade latente, própria do ser humano, 

inerente a quase todos nós, mas mais percetível nestes jovens, devido à sua 

constante luta por um “lugar ao sol”, torna-se um fator de grande relevância 

para entendermos determinado tipo de comportamentos manifestados na escola 

e para procurarmos estratégias consensuais para “educar” esta agressividade, 

evitando que ela se transforme em violência, especialmente em violência 

gratuita. Além da pobreza e do desemprego, a violência, a insegurança, as 

dependências e os consumos abusivos de álcool e drogas, por outro lado, os maus 

tratos físicos e psicológicos, as negligências graves, as práticas ilícitas, o abuso 

sexual e a gravidez na adolescência são outros fatores que neste contexto estão 

significativamente presentes e com nítida visibilidade, quer entre homens, como 

entre mulheres. 

Uma larga percentagem dos núcleos familiares encontra-se em situação de 

rutura parental, sendo vários os casos conhecidos de violência doméstica. A 

conflitualidade, a agressividade e a violência parece estar associada a muitas 

das vivências intrafamiliares, surgindo como um dos principais indicadores no 

quadro das sinalizações de situações referenciadas por vários departamentos 

camarários e judiciários. Existe uma faixa da população não ativa por se 

encontrar em situação de reclusão. 
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Estes bairros estão associados a imagens negativas agregando elementos 

fortemente referenciados oficialmente a práticas criminais e a redes sociais nas 

franjas da marginalidade. Tal acaba por reforçar fenómenos de estigmatização, 

sobretudo, na afirmação de uma identidade social de crianças e jovens marcadas 

pelo não cumprimento das normas sociais vigentes. 

O contexto social em que se inserem as escolas deste agrupamento constitui um 

fator potenciador de risco de insucesso dos alunos. A violência, a indisciplina e 

o insucesso escolar verificados são exemplo da forma como se manifesta a 

degradação social e económica existente nestes bairros. Muitas vezes, as 

diferentes problemáticas vivenciadas no bairro tendem a ser transportadas para 

dentro do espaço escolar e a criar um clima de conflitualidade, propício ao 

desenvolvimento de episódios de agressividade e violência entre os alunos. 

Consequentemente, o número de participações disciplinares é significativo em 

todos os ciclos de ensino embora, na maioria dos casos, não sejam consideradas 

graves e como tal, as medidas aplicadas não são resultado de processos 

disciplinares. 

A maioria das crianças e jovens que frequentam a escola apresentam um 

conjunto de lacunas a nível social e cultural, que frequentemente se associa a 

uma fraca motivação pelas aprendizagens escolares e adesão à frequência do 

sistema de ensino traduzida, muitas vezes, em atitudes de incumprimento de 

regras. Uma parte significativa dos pais e encarregados de educação não 

valorizam, de um modo geral, a escolaridade dos seus educandos e não os 

acompanham no dia-a-dia “permitindo-lhes” um elevado absentismo. 

No entanto, o esforço para melhorar as aprendizagens dos alunos deste agrupamento tem 

sido enorme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referências bibliográficas: CMO (2009), Oeiras, Factos e Números - 2009, Gabinete de Desenvolvimento Municipal da 
Câmara Municipal de Oeiras, edição do Município de Oeiras 
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Capítulo 2| POPULAÇÃO ESCOLAR 
 
No ano letivo de 2020-2021, frequentam o Agrupamento 168 crianças na 

educação pré-escolar (sete grupos), 176 alunos no 1.º ciclo do ensino básico 

(9 turmas), 84 no 2.º ciclo (4 turmas), 92 no 3.º ciclo (5 turmas). Noutras 

ofertas formativas, 13 alunos numa turma PIEF e 15 alunos numa turma CEF, 

totalizando 548 crianças e jovens. 

 

 
N.º de Turmas por Ciclo/Ano 

Ciclos/ 
Oferta Formativa 

JI 
1.º 

Ano 
2.º 

Ano 
3.º 

Ano 
4.º 

Ano 
5.º 

Ano 
6.º 

Ano 
7.º 

Ano 
8.º 

Ano 
9.º 

Ano 
2.º/3.º 
ciclo 

3.º 
ciclo 

JI 7            

1.ºCiclo  2 3 2 2        

2.ºCiclo      2 2      

3.ºCiclo        2 1 2   

PIEF 2.º e 3.º ciclo           1  

CEF Tipo2 Nível2            1 

N.º TOTAL DE TURMAS 7 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 

 

Quadro 1 – População escolar (outubro de 2020) 

 
 

 

A) Universo de alunos na educação especial 

 
No ano letivo 2020/2021 o número total de alunos abrangidos pelas 

medidas previstas no Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho foi de: 

Medidas seletivas, 82 alunos num universo de 550 alunos dos quatro ciclos 

de educação e ensino o que corresponde a 14,90% do total dos alunos do 

agrupamento (n=550). 

Medidas adicionais, 5 alunos num universo de 550 alunos dos quatro ciclos 

de educação e ensino o que corresponde a 0,90%  do total dos alunos do 

agrupamento (n=550). 

1 aluno com PEI num universo de 550 alunos dos quatro ciclos de educação 

e ensino o que corresponde a 0,18%  do total dos alunos do agrupamento 

(n=550). 

Estes alunos são acompanhados por três docentes de educação especial. 

 



Projeto Educativo 

AE de Carnaxide-Portela 

 

12  

 
 

Quadro 2 - Alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente no ano letivo 
2020/2021 

 
 

B) Ação Social Escolar 
 

No universo do total de alunos matriculados no ano letivo de 2020/2021, estes 

encontram-se posicionados primordialmente no escalão A, enquanto o escalão B 

assume igualmente uma expressão também significativa.4 

 
 

 

CICLO DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

ESCALÃO A ESCALÃO B TOTAL 

2020/21 2023/24 2020/21 2023/24 2020/21 2023/24 

Educação pré-escolar 54  27  81  

1.º ciclo 77  13  90  

2.º ciclo 50  9  59  

3.º ciclo 48  15  63  

CEF 4  1  5  

PIEF 8  0  8  

TOTAL 241  65  306  

Quadro 3 – N.º de alunos abrangidos por ASE, por ciclo de educação e ensino 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela, 2020/21 e 2023/24 

 

Como se pode constatar, a percentagem de alunos que usufrui da ação social 

escolar é muito alta, (76,67%) em 2016/17 e (55,63%) em 2020/21 , o que reflete 

as condições socioeconómicas da comunidade em que o agrupamento se insere. 
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De referir que este último ano foi um ano atípico com a falta de entrega, a 

tempo, das declarações de abono de família. 

Trata-se de um universo escolar marcadamente atravessado por graves carências 

socioeconómicas traduzidas nas elevadas percentagens de alunos abrangidos por 

subsídios, independentemente do ciclo de ensino e estabelecimento de ensino que 

frequentam. A este número, acresce ainda um outro conjunto de situações cuja situação 

de famílias e crianças/jovens não documentados ou com nacionalidade estrangeira, mas 

em situação de grave carência socioeconómica que não reúnem os critérios para a 

atribuição de subsídios pelas entidades oficiais e, em relação aos quais, o agrupamento 

tenta assegurar um conjunto de respostas básicas através da articulação com parceiros 

estratégicos. 

 
C) Habilitações dos Encarregados de Educação 

 

As habilitações escolares dos encarregados da educação são muito baixas, 

existindo uma expressão significativa sem habilitações. Nalguns casos, sobre o 

pai, não existe informação sobre a sua situação. 

Relativamente à habilitação escolar das mães/encarregadas de educação, o 

número das que possuem habilitação/frequência acima do ensino básico é muito 

reduzido (Quadro 4). 

O ensino superior constitui uma qualificação pouco significativa do universo apresentado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 4 - Habilitação escolar dos(as) encarregados(das) de educação, no ano letivo 2020/21 e 2023/24 

Fonte: INOVAR Alunos, serviços administrativos, Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela

 
GRAU DE ENSINO 

 
2020/21 2023/24 

Doutoramento 0  

Mestrado 6  

Pós-graduação 1  

Licenciatura 26  

Secundário 103  

3.º ciclo 152  

2.º ciclo 119  

1.º ciclo 94  

Sem habilitações 3  

Formação desconhecida 46  

TOTAIS 550  
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Capítulo 3|OFERTA     EDUCATIVA 
 

A) Oferta curricular e formativa 

 

Numa lógica de acompanhamento dos alunos ao longo de toda a sua formação académica básica o nosso 

agrupamento tem uma oferta educative e formativa diversificada que correspondam aos interesses e às 

necessidades dos alunos. 

A oferta curricular tem como referência as orientações constantes no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória assim como o decretos lei n.º 54/2018 de 7 de julho e o decreto lei n.º 55/2018 de 7 de julho. 

B) Atividades de enriquecimento curricular 
 

São facultadas atividades de enriquecimento curricular e atividades 

extracurriculares, em várias áreas de formação pessoal, artística, desportiva e 

social dos alunos, com o objetivo de contribuir para uma melhor inserção na 

comunidade e como forma de promover a disciplina e o sucesso escolar. 

Estas atividades, projetos e clubes, constituem-se como uma mais-valia na 

formação integral dos alunos e resultam não só de um esforço interno dos atores 

educativos, mas também da valorização do papel da comunidade educativa, no 

contexto da autonomia cultural, promovendo o desenvolvimento de projetos de 

parceria com entidades que acrescentam mais-valias socioculturais, pedagógicas e 

materiais, contribuindo, desta forma, para um aumento da capacidade de resposta 

e organização, à evolução das necessidades dos alunos. 

No Jardim de Infância Tomás Ribeiro existem as atividades de animação e de apoio 

à família (AAAF), sob a gestão da Câmara Municipal de Oeiras. 

Os alunos do 1.º ciclo, beneficiam de atividades de enriquecimento curricular no 

âmbito das expressões artísticas e desportivas. 

Para os 2.º e 3.º ciclos, considerando as características da população escolar, a 

escola oferece várias oportunidades de preenchimento dos tempos livres, numa 

perspetiva educativa e de enriquecimento cultural, artístico, desportivo, de 

diminuição do insucesso e prevenção do abandono, através de diversos projetos e 

clubes. 

 

C) Componente de Apoio à Família (CAF) 

A Componente de Apoio à Família assegura o acompanhamento das crianças que 

frequentam a EB Amélia Vieira Luís. Funciona em sala própria e partilhando o 

espaços interiores e exteriores. 
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É da responsabilidade do Vitamina. 

 

D) Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

Os dois jardins de infância do agrupamento oferecem as AAAF para garantir o 

acompanhamento das crianças antes e/ou depois do período de atividades 

educativas e durante os períodos de interrupções destas atividades. 

É igualmente da responsabilidade do Vitamina. 

 

 
E) Projetos 

 
Como projetos, envolvendo parcerias externas, quer de apoio e interligação com a 

comunidade local, quer de cooperação com comunidades de âmbito nacional e 

europeu, temos: 

 Junior Achivement/Aprender a empreender; 

 Orquestra Geração; 

 Orquestra de Afectos 

 Projeto Crescer a Brincar; 

 Escxel, Escolas de Excelência; 

 Eu Passo; 

 Eco-escolas; 

 Innovation Labs; 

 Folkizitas; 

 EPIS, Empresários Pela Inclusão Social; 

 Mochila Leve; 

 O Nino e a Nina; 

 My Polis; 

 UP, Associação Para a Promoção da Saúde, Educação e Cultura (APSEC) 

 PNSE – Programa Nacional de Saúde Escolar; 

 Lab in a box; 

 Oeiras Innovations Labs; 

 Bairros Saudáveis; 

 Aqui há horta ( a iniciar em 2021/2022); 
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 GAP –Programa de Mentorias ( funcionou em 2020/2021); 

 Oeiras Educa+. 

 
 

F) Clubes 
 

Resultante de um esforço para ampliar o espaço educativo, cativando os alunos para 

o gosto pela vida escolar, permitindo a criação de hábitos de trabalho, de disciplina 

e de modos de vida saudável, da interiorização da regra e do respeito por si e pelo 

outro, contribuindo para o reforço da autoestima e para a promoção da valorização 

pessoal e de grupo, e, consequentemente, para a promoção do sucesso escolar, o 

Agrupamento faculta os seguintes clubes: 

 Clube de robótica; 

 Reciclarte; 

 Clube de Leitores (2.º e 3.º ciclos); 

 Ah, livros, eu gosto! (1.º ciclo); 

 Clube de Karaté; 

 Desporto Escolar; 

 Ubunto, Academia de lideres Ubuntu. 

 
 

G) Parcerias desenvolvidas 
 

Na atualidade, a escola deve ser encarada como mais um dos serviços públicos de 

intervenção comunitária, desempenhando um papel formativo e facilitador de 

inserção social. Numa escola democrática e cada vez mais aberta à comunidade e 

ao meio envolvente – na qual se evitam isolamentos, mas viabilizam ações conjuntas 

– torna-se cada vez mais evidente a inevitabilidade do estabelecimento de 

parcerias. 

Assim, para a prossecução do projeto educativo das escolas do agrupamento, são 

solicitados a intervir, sempre que necessário: 

 

 Câmara Municipal de Oeiras; 

 União das Freguesias Carnaxide e Queijas; 

 Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras – Unidade de 

Cuidados na Comunidade,Cuidar + / Programa Saúde Escolar; 

 ISCTE; 
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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras; 

 Equipa Lisboa 1 da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; 

 Polícia de Segurança Pública / Escola Segura; 

 Instituto de Segurança Social – Equipa local do RSI; 

 S.A.B.E. – Serviço de Apoio à Biblioteca Escolar; 

 Jerónimo Martins – Pingo Doce; 

 Sumol + Compal; 

 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da CERCIOEIRAS; 

 Equipa Local de rendimento Social de Inserção de Carnaxide (RSI); 

 Pequenos Gigantes; 

 ASPEA, Associação Portuguesa de Educação Ambiental; 

 CLS, Contratos Locais de Segurança; 

 On Oeiras, Academia Aga Khan; 

 Champs, Academia de ténis; 

 PEA – Programa de Educação Ambiental; 

 Assomada. 

 
 
Capítulo 4| CARACTERIZAÇÃO 

A) Constituição do agrupamento/ Espaços físicos 

 
Escola Básica Sophia de Mello Breyner 

 
A estrutura física da escola EB Sophia de Mello Breyner é composta por três blocos 

de dois pisos, identificados por bloco A, B e C, um pavilhão gimnodesportivo e 

espaços exteriores. 

A escola tem 21 salas de aula, possuindo ainda salas para realização de outras 

atividades curriculares, não curriculares e extracurriculares. 

Os espaços exteriores são bastantes condicionados, principalmente pela falta de 

espaços cobertos durante o inverno (dias de chuva) o que leva a grandes 

concentrações de alunos em pequenos espaços. 

O bloco B desde setembro de 2020 que se encontra alocado ao Centro Qualifica do 

Município de Oeiras. 
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Escola Básica Amélia Vieira Luís 

 
A EB Amélia Vieira Luís é constituída por 2 edifícios, 1 dos quais é do tipo “Plano 

Centenário”, com duas entradas, e um espaço para recreio ao ar livre e um campo 

de jogos. 

Possui 12 salas de aula para o 1.º ciclo e 2 salas de pré-escolar, assim como salas 

para a realização de outras atividades curriculares, não curriculares e 

extracurriculares. 

 
Jardim de Infância Tomás Ribeiro 

 
O Jardim de Infância Tomás Ribeiro é constituindo por um piso composto por 5 salas 

de aula e espaços para a realização de outras atividades curriculares e não 

curriculares. Possui ainda um espaço exterior com várias valências. 

 

 
B) Recursos Logísticos 

 
 Biblioteca escolar/Centro de recursos escolares da escola sede 

 Biblioteca escolar/Centro de recursos escolares da EB Amélia Vieira Luís 

 Sala dos diretores de turma da escola sede 

 Salas de informática da escola sede 

 Sala de audiovisuais da escola sede 

 Loja social 

 Pavilhão gimnodesportivo da escola sede 

 Sala de convívio dos alunos da escola sede 

 Parque infantil do JI Tomás Ribeiro 

 Parque infantil da EB Amélia Vieira Luís 

 Campo de jogos na EB Sophia de Mello Breyner 

 Serviço de ação social escolar 

 Papelaria da escola sede 

 Bufete da escola sede 

 Refeitórios das escolas do agrupamento 

 Posto médico da escola sede / Sala de Isolamento 

 Serviços administrativos na escola sede 
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 Sala de professores nas escolas do agrupamento 

 
 

C) Recursos Humanos 
 

No ano letivo 2020/2021, o corpo docente em exercício efetivo de funções no 

agrupamento integrava um total de 48 professores nos diferentes ciclos de educação e 

ensino, conforme se apresenta no quadro 5. 

 

 

Nível de ensino 

Q.A. Q.Z.P. Contratado Totais 

2020/21 2020/21 2020/21 2020/21 

Educadores 6 1 (Mob.Doença) 1 7 

1.º ciclo 11 (2 Direção,7 
Mobilidade) 

0 9 20/11 em exercício 
efetivo 

2.º e 3.º ciclos 21(13 Mobilidade) 6(2 Mobilidade) 18 45/30 em exercício 
efetivo 

Quadro 5 - Pessoal docente e sua distribuição por nível de ensino/tipo de vínculo 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela 

 

 

A estabilidade do corpo docente é fator decisivo na promoção do sucesso escolar 

dos alunos, como amplamente mencionado na literatura científica. Este é um dos 

mais graves constrangimentos que este agrupamento tem vindo a enfrentar, com 

especial incidência nos últimos anos. Tratando-se de um problema estrutural que 

afeta o sistema educativo português, o processo de contratação de professores é 

um fator de permanente instabilidade que tem implicado o atraso no arranque 

efetivo das atividades letivas em diferentes disciplinas e turmas, constituindo 

também um obstáculo de monta à apresentação de projetos e propostas mais 

consistentes pela impossibilidade de fixação do corpo docente. 

As estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, conforme expresso no 

regulamento interno, são constituídas por cinco departamentos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Estruturas de coordenação e supervisão pedagógica 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela 

Designação dos departamentos 
Grupos de recrutamento incluídos 
no departamento 

Educação pré-escolar 100 

1.º ciclo 110; 120 

Línguas 
Ciências Sociais e Humanas 

200; 220;290; 300; 320; 330; 
400; 420. 

Matemática e Ciências Experimentais 230; 500; 510; 520. 

Expressões 240; 250; 260;530; 600; 620; 910. 
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No ano letivo 2020/21 o agrupamento integra um total de 41 funcionários não docentes 

que se distribuem por diferentes categorias, conforme se apresenta no Quadro 7. 

 

 

CATEGORIA VÍNCULO À ENTIDADE 

 
Assistentes operacionais (30) Contrato de trabalho a termo certo 2, a termo incerto 3  e a termo  

indeterminado 25 

 
Assistentes técnicos (5) 

 
Contrato de trabalho a tempo indeterminado/ Quadro 

Técnicos Especializados (6) 

1 Técnica de Serviço SocialSocial, 
1Mediadora Escolar, 1 Psicóloga, 1 
Animador Sociocultural, 1 TIL e 1 
Técnica de Informática. 

 

2 Contrato de trabalho a tempo indeterminado e 4 contratados 

Quadro 7 - Pessoal não docente, com vínculo à entidade 

Fonte: Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo 

AE de Carnaxide-Portela 

 

21  

 

 

 

 

 

 

Organização do Agrupamento 
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Capítulo 5|CONTEXTO EDUCATIVO 
 
 

A) Resultados escolares: internos 
 
O sucesso escolar dos alunos é uma das metas do projeto educativo do agrupamento. Assim, ao longo 
dos últimos anos, têm sido implementadas várias ações, no sentido de colmatar as dificuldades 
identificadas nos alunos. 
 
 
Avaliação Interna – Alunos com classificação positiva a todas as disciplinas/áreas disciplinares 
na avaliação do 3.º período 
 

 
 
Quadro 8 - Resultados das avaliações internas no 3.º período dos anos letivos 
Fonte: Relatório Final TEIP  INOVAR AlUNOS 
 

 

B) Taxas de retenção 
 
 

Ciclo de Ensino 

N.º total de alunos inscritos no 
EB Regular 

N.º total de alunos retidos Taxa de insucesso escolar 

2020/2021 2023/2024 2020/21 2023/24 2020/2021 2023/2024 

1.º ciclo 177  36  20,3 %  

2.º ciclo 84  32  38,1 %  

3.º ciclo 91  5  5,5 %  

CEF 15  0  0 %  

PIEF 7  0  0 %  

 
Quadro 9 – Dados recolhidos nas pautas de avaliação 

 
 

2020/21 2023/24 

Ano de escolaridade 
N.º total de 

alunos 
avaliados 

Alunos com níveis positivos a 
todas as disciplinas/áreas 

disciplinares 
Ano de 

escolaridade 

N.º total de 
alunos 

avaliados 

Alunos com níveis positivos a 
todas as disciplinas/áreas 

disciplinares 

N.º % N.º % 

1.º ano 37 16 43,2 % 1.º ano    

2.º ano 42 31 73,8 % 2.º ano    

3.º ano 34 25 73,5 % 3.º ano    

4.º ano 37 30 81,1 % 4.º ano    

5.º ano 26 17 65,4 % 5º ano    

6.º ano 37 21 56,7 % 6.º ano    

7.º ano 35 18 51,4 % 7.º ano    

8.º ano 20 9 45,0 % 8.º ano    

9.º ano 35 16 45,7 % 9.º ano    
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C) Indisciplina 
 

O quotidiano das escolas do agrupamento é marcado por um elevado grau de 

conflitualidade. Os problemas do bairro são, muitas vezes, transportados para dentro do 

espaço escolar e a tendência para a agressividade e a violência, sob as mais variadas formas, 

é uma constante por parte de muitos alunos e famílias. Neste campo, o envolvimento de 

alguns alunos na prática de ilícitos, tanto nos bairros como fora deles, e a violência étnica, 

seja ao nível de confrontos entre elementos de uma mesma origem étnica, seja ao nível de 

diferentes origens, nomeadamente entre alunos e famílias de origem africana e cigana, 

merecem especial atenção no agrupamento. 

 

Ano 
 Letivo 

Total de 
alunos 

inscritos 
EB(exceto os 
transferidos) 

Total de 
Ocorrências 

Total de 
Alunos 

Envolvidos 
em 

Ocorrências 

% de 
alunos 

envolvidos 
em  

ocorrências 

N.º de 
ocorrências 
por aluno 

N.º total de 
medidas (*) MD = MC + 

MDS 
% de 
MDS 

N.º de 
medidas 

disciplinares 
por aluno MC MDS 

2020/21 374 120 53 14,2% 2,2 40 37 67 55.2% 1,3 

2023/24           

Quadro 10 – Indisciplina nos anos letivos 2020/ 21 e 2023/24 

Fonte: Relatório TEIP e PROJETO TEIP III 

 

 
O número de participações é significativo, em todos os ciclos de ensino, ainda que, a maioria 

dos casos seja resolvida com a aplicação de medidas educativas. O 2.º ciclo é onde se regista 

o maior número de participações disciplinares. 

 

D) Abandono / Absentismo 

 
 

Quadro 11 – Abandono e absentismo 
Fonte: Relatório TEIP PROJETO TEIPIII 

 

A taxa de interrupção precoce do percurso escolar é menor no 3.º ciclo tendo mesmo vindo a 
diminuir. 

 
No 2.º ciclo, apesar de ter vindo a diminuir, continua a verificar-se neste ciclo de ensino a maior 

percentagem de abandono/ absentismo. 

 
 

Ano letivo 
Inscritos 

EB 

Retidos/ 
Excluídos por 
excesso de 
faltas (EF) 

Anulação de 
matrícula (AM) 

Abandono no 
decurso do ano 

(A) 

Interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
(IPPE) 

Taxa de 
interrupção 
precoce do 

percurso escolar 
(TIPPE) 

2020/21 374 50 0 0 7 1,87 % 

2023/24       
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Capítulo 6| DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Os pontos fortes e a melhorar resultam de um processo de auscultação e participação da 
comunidade educativa através do Modelo CAF Educação, do TEIP, Selfie e análise de resultados 
académicos. Assim, está alicerçado num diagnóstico sólido e em coerência com os demais 
documentos orientadores, norteada para a consecução do Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória e do DL 54 e 55 

 

PONTOS FORTES PONTOS A MELHORAR 

 

 Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

 

 O PD participa em atividades de 
formação contínua para 
atualização de conhecimentos e 
desenvolvimento de 
competências no seu campo de 
especialidade 

 O coordenador de 
departamento promove o 
trabalho de equipa e de 
colaboração entre o PD 

 O PD utiliza as tecnologias de 
informação e comunicação 
como recurso pedagógico e 
instrumento de 
desenvolvimento pessoal e 
profissional 

 O PD tem em consideração as 
diferentes dimensões relativas 
ao Perfil do Aluno quando 
avalia o desempenho dos alunos 

 O processo de ensino e 
aprendizagem prevê estratégias 
diversificadas em função das 
necessidades das crianças 

 O PD introduz metodologias 
diversificadas de forma a 
rentabilizar as diferentes 
capacidades e motivações das 
crianças 

 O PD realiza avaliação 
formativa, de forma frequente 
e periódica, de forma a detetar 
com exatidão quais as 
dificuldades de aprendizagem 
de cada aluno e a que nível se 
situam 

 O agrupamento, ao nível dos 
conselhos de 
turma/ano/docentes, dos 

 

 Cultura de Escola e Lideranças Pedagógicas 

 

 A observação das práticas educativas e 
letivas deverá contribuir mais para o 
sucesso escolar dos alunos e para a 
melhoria do desempenho profissional 
do PD 

 Criar momentos de partilha de 
práticas pedagógicas e de trabalho 
colaborativo, ao longo do ano letivo - 
evidências deverão ficar registadas em 
atas 

 O PD deve continuar a implementar 
práticas de diferenciação pedagógica 
de forma a promover aprendizagens 
significativas junto de todos os alunos 

 Promover um maior envolvimento dos 
alunos na inovação dos processos de 
ensino e aprendizagem 

 Informar regularmente os pais/EE 
sobre os progressos nas aprendizagens 
do seu educando 

 Procurar que os alunos sejam mais 
assíduos às aulas de preparação para 
os exames 

 Deverá aumentar o número de alunos 
do quadro de excelência 

 O aumento da percentagem de alunos 
a obterem positiva nas provas 
nacionais do 9.º ano, sem retenções 
deve ser mais significativo 

 Deverá aumentar a taxa de sucesso 
escolar 

 Diminuir as taxas de retenção ou 
desistência com a criação de projetos 
de intervenção a iniciar durante o 
próximo ano letivo 
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departamentos e do conselho 
pedagógico, efetua uma análise 
dos resultados obtidos pelos 
alunos/crianças 

 Os alunos/crianças gostam da  

sua escola/jardim de infância 
(Inquéritos Agrupamento) 

 Os alunos estão satisfeitos com 
os métodos de ensino 
praticados na 

 Os pais/EE estão satisfeitos 
com o professor/educador do 
seu educando 

 A oferta formativa do 
agrupamento é diversificada e 
adequação às necessidades e 
interesses dos alunos 

 Aumento do número de ações 
de envolvimento dos alunos na 
gestão do agrupamento 

 Aumento da percentagem dos 
alunos da escola com percursos 
diretos de sucesso no 3.º ciclo 

 Aumento das taxas de sucesso 
escolar - alunos que transitam 
para o ano escolar seguinte sem 
qualquer negativa 

 Diminuição das taxas de 
retenção ou desistência 

 Aumento da percentagem dos 
alunos da escola que conclui o 
2.º ciclo dois anos após a 
entrada no 5.º ano 

 Aumento da percentagem dos 
alunos da escola que conclui o 
1.º ciclo quatro anos após a 
entrada no 1.º ano 

 Diminuição da percentagem de 
alunos retidos por faltas 

 

 Gestão Curricular 

 As estratégias de atuação selecionadas 
tiveram em conta os recursos disponíveis 
na escola/jardim de infância 

 A coadjuvação é uma estratégia 
facilitadora da implementação da 
diferenciação pedagógica em sala de aula 

 Aumento da taxa de concretização do 
plano anual de atividades 

 

 Gestão Curricular 

 O conselho geral deverá elaborar um 
relatório para melhor poder avaliar o 
desenvolvimento do projeto 
educativo e do plano anual de 
atividades do agrupamento 

 As atividades desenvolvidas no âmbito do 
Projeto TEIP deverão responder mais às 
exigências curriculares e aos interesses dos 
alunos/crianças 

 A coadjuvação deverá contribuir mais ainda, 
para o sucesso escolar dos alunos 

 Na coadjuvação o foco do apoio deverá 
centrar-se nos alunos com mais dificuldades, 
trabalhando em grupos isolados dentro de 
sala de aula 

 O agrupamento deve promover a gestão 
articulada do currículo (horizontal e 
vertical), tendo em vista o desenvolvimento 
integral do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória 

 Os alunos deverão ser mais assíduos às 
tutorias 

 

 Parcerias e Comunidade 

 O regulamento interno deverá ser adaptado 
à realidade do agrupamento 

 Analisar as situações de indisciplina e definir 
estratégias de melhoria mais eficazes 

 Os alunos respeitarem as diferenças entre 
uns e outros 

 Os pais/EE deveriam participar mais nas 
atividades da escola/jardim de infância 

 Deverá ser promovido um maior 
envolvimento dos pais/EE em ações de 
gestão do agrupamento 

 Aumento da percentagem de participação 
dos pais/EE nas atividades de natureza 
voluntária 

 Deverá aumentar o número de pais/EE 
presente nas reuniões com o diretor de 
turma 
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 Parcerias e Comunidade 

 A direção estabelece protocolos 
com instituições, com a autarquia 
e outras entidades interessadas, 
no sentido de promover o 
envolvimento destes no 
estabelecimento de metas, 
resultados e impactos a atingir 

 O agrupamento estabelece 
parcerias com entidades externas 
promotoras da inclusão 

 O agrupamento tem criado uma 
rede de parceiros locais e uma 
multiplicidade de protocolos 
celebrados que potenciam os 
recursos e as respostas educativas 
adequadas às necessidades de 
crianças e alunos 

 O diretor de turma/professor 
titular de turma trata de forma 
adequada as ocorrências de 
natureza disciplinar 

 Os alunos/crianças sentem-se 
seguros na sua escola/jardim de 
infância 

 Diminuição da percentagem das 
ocorrências em que foram 
aplicadas medidas disciplinares 
sancionatórias 

 Os pais/EE estão satisfeitos com o 
trabalho desenvolvido pelo diretor 
de turma/professor titular de 
turma/educador 

 Os pais/EE informam-se 
regularmente sobre a situação 
escolar do seu educando 

 O diretor de turma/professor 
titular de turma tem uma ação 
muito positiva no 
acompanhamento dos alunos, na 
ligação escola-família e no 
envolvimento/corresponsabilizaçã
o dos pais/EE na vida escolar 

 O agrupamento desenvolve 
iniciativas para suprir as carências 
básicas – programa de saúde 
escolar, reforço alimentar, 
gabinete de apoio à família 

 O agrupamento garante a 
igualdade de oportunidades a 
todos os alunos/crianças 

 Aumento da percentagem de 
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alunos que participam em 
iniciativas da escola para a 
formação pessoal e cidadania 

 O PD desenvolve competências 
cívicas nos seus alunos/crianças 
através de projetos sociais que 
desenvolve com eles 

 Aumento da percentagem de 
participação do PD e PND nas 
atividades de natureza voluntária 

 Aumento do número de alunos que 
participam nas ações de 
diagnóstico preventivo de saúde 

 O agrupamento participa em 
programas de defesa do ambiente 
e preservação dos recursos 
naturais 

 Aumento do número de projetos 
nacionais e internacionais em que 
a escola participa 

 Aumento do número de protocolos 
formais com empresas, autarquia, 
associações culturais e de ensino 

 

 Melhorar a imagem e a comunicação 
interna e externa do agrupamento 

 As conclusões das reuniões do 
conselho pedagógico são 
disponibilizadas a todos os 
interessados ( 

 A direção mostra-se disponível 
para a resolução dos 
problemas do PND 

 As tarefas a desenvolver pelo 
PND estão bem planificadas 

 O PND participa na 
organização dos serviços e 
funções da sua área de 
responsabilidade 

 Os órgãos de gestão e 
administração do 
agrupamento são 
conhecedores das suas áreas 
de atuação e das suas 
responsabilidades 

 A página web do agrupamento 
está bem organizada e é 
apelativa 

 A direção do agrupamento 
transmite confiança e 
credibilidade 
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 A comunicação com a direção 
é fácil 

 O PND gosta de trabalhar na 
sua escola/jardim de infância 

 A direção está sempre 
disponível para ouvir 

 

 reclamações/ sugestões e 
propostas dos alunos e pais/EE 

 As formas de comunicação do 
diretor de turma/professor 
titular de turma/educador 
com os pais/EE são adequadas 
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Capítulo 7| PLANO DE AÇÃO 

 

Este Plano de Ação resulta da análise do relatório de autoavaliação, baseando-se em evidências 

e dados provenientes de outros documentos estrutorais como o Relatório de Avaliação Externa 

da IGEC, o Plano de Ação Estratégico no ambito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar, do Plano Plurionual de Melhorias TEIP e do Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital 

da Escola (PADDE). 
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Ação Estratégias Metas Monitorização 

 
 
 

1 

 
 
Ensino/Aprendizagem 

 
 Implementação de uma dinâmica de 

sala de aula centrada no  aluno e no 
desenvolvimento de competências; 

 Criação de turmas dinâmicas no 1.º 
ano de escolaridade; 

 Promoção da qualidade e eficiência 
educativas mediante diferentes 
formas de organização do trabalho, 
valorizando-se o intercâmbio de 
saberes e de experiências, através de 
práticas de: 

 Trabalho colaborativo; Coadjuvação   
entre docentes, do mesmo ano e/ou 
áreas disciplinares; 

 Adoção de procedimentos e 
instrumentos diversificados de 
avaliação; 

 Implementação de práticas de 
diferenciação pedagógica 
nomeadamente recursos digitais; 

 Aumento da frequência da informação 
disponibilizada aos alunos sobre os 
resultados da sua aprendizagem; 

 

 
 Melhorar os 

resultados 
escolares, tanto 
na avaliação 
externa como 
interna, de acordo 
com as metas 
gerais no projeto 
TEIP. 

 

 
 Pautas de avaliação 
final; 
 Relatório TEIP; 
 Atas reuniões CT; 
 Grelhas de 
monitorização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Articulaçãovertical 
/horizontal 

 Reforço do trabalho de articulação 
vertical e horizontal. 

 Reforço do trabalho colaborativo 
entre docentes, com a promoção da 
partilha de experiências e de 
entreajuda como atitudes favoráveis 
à aprendizagem. 

 Desenvolver um Plano de Articulação 
Curricular de Agrupamento  que 
contemple as várias estruturas de 
orientação educativa, 
nomeadamente entre ciclos por 
disciplinas, no conselho de turma, 
ao nível das visitas de estudo, no 
Plano Anual de Atividades, etc.). 

  

 Melhorar os 
resultados 
escolares, tanto 
na avaliação 
externa como 
interna, de acordo 
com as metas 
gerais no projeto 
TEIP. 

 
  

 Pautas de avaliação 
final; 
 Relatório TEIP; 
 Atas reuniões CT; 
 Grelhas de 
monitorização. 

 
 
-  
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            AÇÃO INDICADORES EVIDÊNCIAS 

 

 

 

 

 
1/2 

 

 

 

 

 
Ensino/Aprendizagem 
 
 
Articulação 
vertical/Horizontal 

 

- Taxas de sucesso, por ciclo de ensino, na 

avaliação interna; 

 2020/2021 2023/2024 

1.º ciclo 79,7%  

2.º ciclo 61,9%  

3.º ciclo 94,5%  

CEF 100%  
 

PIEF 100%  

- Taxas de sucesso na avaliação externa 

(português e matemática): exames nacionais do 

9.º ano. 

   

Português -------------  

Matemática ------------  

- Percentagem de alunos com classificação 

positiva a todas as disciplinas/áreas 

disciplinares. 

   

1.º ciclo 68,0%  

2.º ciclo 60,3%  

3.º ciclo 47,8%  

 

 

 

 
3 

 

 

 
 

Indisciplina 

 
 Total de ocorrências disciplinares; 

 Total de alunos (N/%) envolvidos em 

ocorrências disciplinares; 

 Total de medidas disciplinares aplicadas (MC e 

MDS); 

 Alunos com processo de promoção e proteção. 

Total ocorrências 110  

1.º ciclo 4,5%  

2.º ciclo 34,1%  

3.º ciclo 13,2%  

Total alunos 
envolvidos 

   53  

Total medidas 19  

 Total Alunos 
com processo 
de promoção e 
proteção  

Pré escolar- 5 
1.º ciclo – 32 
2.º ciclo – 17 
3.º ciclo - 15 

 

 
 
 

Ação Estratégias Metas Monitorização 

 

 

 

3 

 

 
Indisciplina 

 Promoção de aulas centradas no 
aluno. 

 Reorganização do espaço 

de sala de aula em função 

das metodologias adotadas 

e do perfil dos alunos. 

 Promoção de estratégias 

fomentadoras de disciplina, respeito 

e regras de conduta. 

 Equipa Multidisciplinar “EPSE” 

(Mediação, Ação Social, Serviços 

de Psicologia e Orientação). 

 Reforço da cultura de interação e 

utilização de diferentes estratégias 

para superar situações de 

indisciplina. 

 

 

 Melhorar as 

relações 

interpessoais 

acordo com as 

metas gerais no 

projeto TEIP. 

 

 

 Relatório TEIP; 

 Atas reuniões CT; 

 Grelhas de 
monitorização. 
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Capítulo 8| OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Uma vez aprovado o Projeto Educativo, é da responsabilidade de toda a comunidade escolar 

definir e orientar o conjunto de ações a desenvolver entre 2020 e 2024, fundamentado nas 

Metas, nas Orientações Estratégicas e nos Objetivos Estratégicos nele estabelecidos. 

Este Projeto Educativo assume-se como documento inconcluso, reservando sobretudo aos 

próximos Planos de Atividades, ao documento das Orientações Pedagógicas do Agrupamento 

(OPA) e ao Regulamento Interno a possibilidade de proceder a reajustamentos e 

reformulações. 

Os referidos documentos, constituindo-se como instrumentos operacionalizadores do 

Projeto Educativo, devem estruturar-se de acordo com as seguintes orientações: 

 
Organização Pedagógica de Agrupamento (OPA) 

 
Na OPA (em anexo) estão definidos os critérios gerais de atribuição do serviço docente, 

definição da oferta educativa, constituição de turmas, elaboração dos horários dos alunos 

e avaliação pedagógica, em conformidade com o Projeto Educativo. 

 
Plano Anual de Atividades (PAA): 

 
Deste documento, que será disponibilizado em suporte digital, devem constar as atividades 

propostas pela comunidade educativa, com a descrição, calendarização, dinamizadores, 

destinatários, local e o orçamento previsto para cada uma delas, sempre que possível, e 

ainda a sua relação com os objetivos do Projeto Educativo. 

 

O Regulamento Interno (RI) 

 

O RI constitui outro dos documentos que operacionaliza o Projeto Educativo, contendo as 

regras e procedimentos referentes à estrutura orgânica, pedagógica, administrativa e 

financeira da Escola, os direitos e deveres dos seus atores, as competências dos seus órgãos 

e estruturas de orientação educativa, as medidas educativas e procedimentos disciplinares 

relativos aos alunos, estabelecendo, em síntese, o regime de funcionamento do 

Agrupamento. 

 
Estratégia de Educação para a Cidadania 

 

A Estratégia de Educação para a Cidadania, decorrente do n.º 2 do art.º 15.º Decreto-Lei n.º 

55/2018 de 6 de julho, estabelece os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em 

cada ciclo e ano de escolaridade no âmbito da Educação para a Cidadania; o modo de organização 

do trabalho; os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as 

aprendizagens a desenvolver; as parcerias a estabelecer com entidades da comunidade e a 

avaliação das aprendizagens dos alunos. 
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Plano de Ação de Melhoria (PAM) 

 

O PAM é eleborado pela Equipa de Autoavaliação e Equipas Operacionais em articulação com a 

direção e permitirá a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização 

escolar e das práticas profissionais, com repercussão na prestação do serviço educativo. 

Este documento, que engloba um conjunto de estratégias cuja principal finalidade é a melhoria 

do funcionamento e do desempenho do agrupamento, encontrando-se estruturado em três fases 

de um processo metodológico: 

1) PAM Inicial, que consiste no planeamento das ações de melhoria; 

2) PAM Intermédio, que contempla a avaliação intermédia e a monitorização das ações de 

melhoria; 

3) PAM Final, que avalia as estratégias implementadas e os resultados alcançados. 

 

 

Capítulo 9| DIVULGAÇÃO / ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
 

D I V U L GAÇÃO 

 
A divulgação do PEA é de vital importância para que toda a comunidade se aproprie do 

mesmo e se mobilize para o concretizar. 

 

Esta divulgação será feita através da Direção do Agrupamento, coordenadores de 

estabelecimento, coordenadores de diretores de turma, direção de turma, reuniões de 

encarregados de educação, página web do Agrupamento, disponibilizando-o a toda a 

comunidade educativa em locais de fácil acesso. 

 

A C O M PA NH A ME N T O E AV AL I A Ç ÃO 

 
O PEA funciona como instrumento de trabalho que direciona estrategicamente a 

intervenção. A sua implementação pressupõe a criação de um dispositivo de 

acompanhamento, monitorização, gestão e avaliação. 

 

Este dispositivo tem como objetivo dinamizar a execução do plano, adaptando-o às novas 

realidades institucionais, e implicar de maneira ativa os participantes, responsabilizando-os 

nas atividades a executar e nas decisões sobre a sua implementação e avaliação. 

 

A avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento torna-se uma necessidade real, uma vez que é 

fundamental compreender de forma objetiva e sistemática o que está a resultar e/ou a falhar na 

sua implementação. Assim serão criados vários instrumentos de avaliação já utilizados, 

designadamente pela equipa de auto-avaliação, relatório TEIP, para além de outros que se venham 
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a tornar necessários. 

Os resultados da avaliação serão alvo de análise e reflexão participada no Conselho 

Pedagógico e no Conselho Geral, com o propósito da implementação de ações de melhoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

monitorização/avaliação 

Responsável pela 

elaboração 

Responsáveis pela 

monitorização/avaliação 
Calendarização 

Relatório final do PAA 
Equipa de trabalho 

do PAA 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Conselho Geral 

Final do ano letivo 

Relatório de 

acompanhamento do PE 

Equipa de 

acompanhamento do 

PEE 

Direção 

Conselho Pedagógico 
Final do ano letivo 

Relatórios de directores de 

turma,professores titulares 

de turma, técnicos 

especializados, 

coordenadores de 

departamento, professores 

coadjuvantes, professores 

de apoio, professores de 

educação especial, 

professores tutores 

Directores de 

turma,professores 

titulares de turma, 

técnicos 

especializados, 

coordenadores de 

departamento, 

professores 

coadjuvantes, 

professores de 

apoio, professores 

de educação 

especial, professores 

tutores 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Final de 1.º semestre 

Final de ano letivo 

Relatório de coordenação 

TEIP 
Coordenadora TEIP 

Direção 

Conselho Pedagógico 
Semestral 

Relatório de auto-avaliação 

do agrupamento 

PAM 

Equipa de auto-

avaliação do 

agrupamento 

Empresa consultora 

Equipa de auto-avaliação do 

agrupamento 

Direção 

Conselho Pedagógico 

Conselho Geral 

Periódica (de acordo 

com cada 

instrumento) 

Relatório da direcção 

(conta de gerência, 

projecto de orçamento, 

auto-avaliação) 

Direção 

Conselho 

Administrativo 

Conselho Geral Final do ano letivo 
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“Mas a escola deve ser sempre o despertar para um mundo novo, um território de 

diferença, com um alcance que esteja para além do quotidiano vivido. A escola não 

é o prolongamento do jardim das brincadeiras, nem do pátio do bairro social, deve 

representar uma proposta de elevação cultural, de promoção da cidadania e do 

exercício da curiosidade como fator de progresso.” 

Mário de Carvalhal
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Organização Pedegógica de Agrupamento 

 

Orientações Organizacional 

Critérios para a constituição das turmas 

1. Na formação das turmas devem ser respeitados os seguintes critérios gerais: 

 1.1. A constituição das turmas deve respeitar a heterogeneidade (idade e género). 

 1.2. Em todos os níveis de educação e ensino manter-se-á o grupo/turma das crianças ou alunos do 

ano anterior, desde que não haja motivos que aconselhem o contrário (situações registadas em 

documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor ou opções das disciplinas).  

1.3. A Diretora pode, após ouvir o Conselho Pedagógico, atender a outros critérios que sejam 

determinantes para o sucesso escolar.  

2. Na constituição das turmas do pré-escolar devem ser respeitados os seguintes critérios:  

2.1. Os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças por sala, exceto 

quando se trata de um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, onde o número por turma 

não pode ser superior a 15.  

2.2. No caso de integração de crianças com a aplicação de medidas, de acordo com o Decreto-lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, desde que o seu PEI o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o 

justifique, as turmas são constituídas por 20 crianças. 

2.3. As crianças que frequentam 2 anos de pré-escolar no Agrupamento, permanecem juntas no 2º 

ano, salvo indicação do Conselho de Docentes ou solicitação do Encarregado de Educação (EE) e do 

parecer favorável da educadora.  

2.4. Distribuição equitativa quanto ao número de raparigas e de rapazes. 

 2.5. Sempre que possível, procurar-se-á atender aos pedidos dos EE para a junção de crianças na 

mesma turma, mediante a apresentação fundamentada do pedido na altura da matrícula.  

2.6. As vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para matrícula ou renovação de 

matrícula são preenchidas atendendo às prioridades estabelecidas na legislação em vigor. 

3. A constituição de turmas do 1º ciclo deve respeitar os seguintes critérios: 

 3.1. As turmas são constituídas por um máximo de 24 alunos nos 1.º e 2.º anos e de 26 alunos nos 

restantes anos de escolaridade. 

 3.2. No caso de integração de crianças com a aplicação de medidas, de acordo com o Decreto-lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, desde que o seu PEI o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o 

justifique, as turmas são constituídas por 20 alunos. 
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3.3. A título excecional, desde que necessário e devidamente fundamentado, poderão ser criadas 

turmas mistas, não podendo ultrapassar mais de 2 anos de escolaridade.  

3.4. Os alunos retidos são integrados numa turma do seu ano de escolaridade a não ser que o parecer 

do Conselho de Docentes indique o contrário. 

 3.5. Nas turmas de continuidade, o Encarregado de Educação poderá requerer, por escrito, a 

transferência de turma do seu educando, fundamentando a razão desse pedido na renovação de 

matrícula, mediante o parecer favorável do Conselho de Docentes, desde que haja vaga na turma 

pretendida ou possibilidade de permuta com um aluno interessado. 

 3.6. As vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de 

matrícula são preenchidas atendendo às prioridades estabelecidas na legislação em vigor. 

 4. A constituição de turmas do 2º e 3º ciclo deve respeitar os seguintes critérios: 

 4.1. O número máximo de alunos por turma é de 28 alunos dos 5.º aos 8.º anos. No 9.º ano o número 

máximo de alunos por turma é de 30 alunos. 

4.2. No caso de integração de crianças com a aplicação de medidas, de acordo com o Decreto-lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, desde que o seu PEI o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o 

justifique, as turmas são constituídas por 20 alunos.  

4.3. Respeitar a inscrição em Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) e outras confissões, 

colocando no mínimo, 10 alunos por turma.  

4.4. Ter em consideração as indicações fornecidas pelos Conselhos de Turma/Conselhos de Docentes 

sobre a manutenção do grupo e/ou separação.  

4.5. Nas turmas de continuidade, o Encarregado de Educação poderá requerer, por escrito, a 

transferência de turma do seu educando, fundamentando a razão desse pedido, no ato de matrícula 

ou renovação, que será atendido mediante o parecer favorável do Conselho de Turma e desde que 

haja vaga na turma pretendida ou possibilidade de permuta com aluno interessado.  

4.6. Nas turmas do 5º ano, são consideradas as indicações do Conselho de Docentes quanto à 

continuidade ou desagregação de grupos e procurar-se-á que nenhum aluno fique isolado quanto à 

escola de proveniência. 

 4.7. No 5º e 7º ano, sempre que possível, procurar-se-á atender aos pedidos dos EE, na renovação de 

matrícula, para a junção de alunos na mesma turma desde que não exista indicação contrária do 

Conselho de Docentes/Conselho de Turma. 

4.8. Sempre que se verifiquem turmas com elevado índice de retenção, a distribuição dos alunos 

retidos será realizada segundo o perfil destes e de forma equitativa (situações registadas em 

documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor e sempre que as disciplinas de opção o permitam).  
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4.9. No 2º e 3º ciclo as vagas existentes para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas 

atendendo às prioridades estabelecidas na lei em vigor. 

Critérios de elaboração dos horários dos alunos 

1. Na elaboração dos horários dos alunos devem ser respeitados os seguintes critérios gerais:  

1.1. A elaboração de horários considera as normas referentes à distribuição da carga horária semanal 

das disciplinas constantes nos planos curriculares. A distribuição dos tempos letivos e não letivos 

semanais é da competência do Diretor, que deverá considerar as indicações aprovadas em Conselho 

Pedagógico.  

1.2. No pré-escolar e no 1º ciclo a componente letiva é de 25 horas distribuídas ao longo de 5 dias 

úteis. 

 1.3. No 2.º ciclo a componente letiva é de 27 tempos de 50 minutos, acrescido de 45 minutos para a 

aula de EMRC, distribuídos ao longo de 5 dias úteis. 

 1.4. No 3.º ciclo a componente letiva é de 30 tempos de 50 minutos, acrescido da componente 

facultativa de 45 minutos para a aula de EMRC, distribuídos ao longo de 5 dias úteis.  

1.5. O currículo de todas as turmas do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano integra 1 tempo de Cidadania e 

Desenvolvimento, nos restantes anos, como oferta complementar, os alunos terão Educação para a 

Cidadania. 

 1.6. O currículo do 7.º e 8.º ano integra 1 tempo de TIC/ET semestral.  

1.7. Nos horários dos alunos não é permitido a existência de tempos desocupados no desenvolvimento 

da distribuição dos tempos letivos em cada um dos turnos da manhã ou da tarde. 

 1.8. No 2º e 3º ciclo, deve evitar-se a lecionação das mesmas disciplinas em tempos e/ou dias 

consecutivos.  

1.9. A distribuição criteriosa dos tempos letivos de cada uma das disciplinas deve evitar, tanto quanto 

possível, o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos de disciplinas com carga horária 

superior a um bloco semanal, especialmente nas Línguas Estrangeiras e em Educação Física.  

1.10. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se, no mínimo, uma hora depois de findo o período 

que a escola definiu para o almoço.  

2. Na elaboração dos horários do pré-escolar deverão ser respeitados os seguintes critérios:  

2.1. No horário curricular as orientações programáticas desenvolvem-se entre as 9h00 e as 15h30. A 

partir das 15h30 decorrem atividades de animação e apoio à família (caráter facultativo) de acordo 

com o plano aprovado em Conselho Pedagógico, sendo a entidade promotora a Ajuda de mãe. 

2.2. Das 8h00 às 9h00 decorre, para os alunos que necessitem, um período de acolhimento da 

responsabilidade do estabelecimento escolar.  
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3. Na elaboração dos horários do 1º ciclo deverão ser respeitados os seguintes critérios: 

3.1. No 1.º Ciclo do Ensino Básico nenhuma turma poderá ter mais de 2h letivas consecutivas, 

implicando um intervalo no turno da manhã e um intervalo no turno da tarde. 

 3.2. A distribuição dos tempos letivos deve assegurar a concentração máxima das disciplinas mais 

estruturantes (Português e Matemática) no turno da manhã.  

3.3. No turno da tarde há flexibilização para as atividades de enriquecimento curricular (AEC), não 

podendo daí resultar tempos desocupados nos horários dos alunos e/ou dos professores titulares de 

turma. 

 3.4. A oferta das AEC integra um conjunto de atividades lúdicas e desportivas. 

3.5. A existir a possibilidade no 1.º Ciclo do Ensino Básico, da opção de Educação Moral e Religiosa 

deverá ocorrer além das 25 horas semanais dos alunos, funcionando após as atividades letivas, de 

modo a que os alunos sem esta opção não tenham horas desocupadas. 

4. Na elaboração dos horários do 2º e 3º ciclo deverão ser respeitados os seguintes critérios: 

4.1. As aulas são organizadas em dois períodos consecutivos de 50 minutos (bloco) ou num período de 

100 minutos de acordo com o currículo de cada disciplina. 

 4.2. Privilegiar uma sala fixa para cada turma, em todas as aulas de cariz mais teórico (Português, 

Matemática, História e Geografia de Portugal, Inglês), preferencialmente no 5º ano.  

4.3. O período de almoço tem uma duração mínima de 60 minutos e não deve exceder os 135 minutos. 

 4.4. Os alunos do 2º ciclo podem ainda ser indicados para tutorias com vista à recuperação das suas 

dificuldades devendo os horários considerar as cargas letivas diárias de modo a não sobrecarregar 

demasiado os alunos. 

4.5.No 3º ciclo, os alunos passam a beneficiar de apoio às disciplinas onde revelam maiores 

dificuldades, em função dos recursos disponíveis. 

4.6. As turmas que revelem dificuldades comportamentais e/ou de aproveitamento, poderão em 

função dos recursos disponíveis, beneficiar de coadjuvação em sala de aula.  

4.7. O número de tempos letivos diários não deve ser superior a 7, mas excecionalmente, poderá ser 

superior, em um dia da semana (nesse dia devem ser incluídas aulas da área das expressões e/ou a 

disciplina facultativa de EMRC). 

4.8. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 120 minutos após o início do horário de almoço 

da turma. 

4. 9. Os alunos podem inscrever-se por sua iniciativa, em atividades de enriquecimento ou de Desporto 

Escolar ou sob proposta do Conselho de Turma com a concordância do EE como estratégia pedagógica. 
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 4.10. Quando, por informação atempada, de ausência de algum docente, poderão ocorrer alterações 

no horário dos alunos devido a permuta de aulas ou sua substituição. 

4.11. A matriz curricular/horários das turmas PIEF e CEF constam em anexo. 

Critérios de elaboração dos horários dos docentes 

1. A elaboração dos horários dos docentes deve respeitar os seguintes critérios gerais:  

1.1. O horário semanal dos docentes é de 35 horas de serviço distribuído por componente letiva, não 

letiva e de trabalho individual.  

1.2. Este horário semanal dos docentes desenvolve-se em cinco dias de trabalho.  

1.3. No horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a totalidade das horas 

correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho efetivo na escola. 

 1.4. Atribuir três tempos (150 minutos) da componente não letiva de estabelecimento (CNLE).  

1.5. Na distribuição de serviço dos docentes deverá respeitar-se a ordenação para efeitos de concurso.  

1.6. É aconselhável a continuidade pedagógica dos educadores e docentes, bem como do(a) Diretor(a) 

de Turma, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas em 

documentos oficiais ou do conhecimento da Diretora).  

1.7. Adequar sempre que possível, o perfil do professor à turma, em particular para as turmas que 

evidenciam significativos problemas de assiduidade, indisciplina e insucesso.  

1.8. Os docentes obrigam-se a comunicar, por escrito, à Diretora (ou às equipas de distribuição de 

serviço e horários) qualquer facto que implique legalmente a redução ou condicionamento na 

organização do horário. Deverá ser apresentada prova documental.  

1.9. A distribuição de serviço da componente não letiva será supervisionada pela Diretora, de acordo 

com o estipulado em normativos legais em vigor e Regulamento Interno, dando prioridade, 

respetivamente, às necessidades dos alunos, cargos/comissões de trabalho e coordenações de 

projetos/clubes. 

 2. A elaboração dos horários dos docentes do pré-escolar deve respeitar os seguintes critérios:  

2.1. A componente letiva semanal é de 25 horas (1500 minutos). 

 2.2. A componente não letiva de estabelecimento (CNLE) é de 2,5 horas (150 minutos).  

2.3. A CNLE destina-se prioritariamente ao acompanhamento das crianças no recreio e no almoço, 

supervisão da Componente de Animação e Apoio à Família e ao atendimento aos EE, distribuídas da 

seguinte forma:  

a) Acompanhamento das crianças no final das atividades com os EE – 1h;  

b) Atendimento aos EE – 1h (quinzenalmente); 
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c) Trabalho colaborativo/Reunião - 1h (quinzenalmente). 

3. A elaboração dos horários dos docentes do 1º ciclo deve respeitar os seguintes critérios: 

 3.1. A componente letiva semanal é de 25 horas (1500 minutos).  

3.2. A componente não letiva de estabelecimento (CNLE) é de 2,5 horas (150 minutos).  

3.3. A CNLE destina-se prioritariamente ao acompanhamento das crianças no intervalo e no almoço, 

supervisão da AEC e ao atendimento aos EE, distribuídas da seguinte forma: 

a) Supervisão das AEC – 30 minutos;  

b) Atendimento aos EE – 1h (quinzenalmente); 

c) Trabalho colaborativo – 1h (quinzenalmente); 

d) Reunião – 1 h  

 3.4. De acordo com a legislação em vigor o apoio educativo deve, sempre que possível, ser prestado 

pelo professor titular da turma.  

3.5. Atribuir, sempre ou quando possível, os tempos da CNLE ao desempenho de cargos das estruturas 

de coordenação e supervisão.  

4. A elaboração dos horários dos docentes do 2º e 3º ciclo deve seguir os seguintes critérios:  

4.1. A componente letiva semanal é de 22 horas (1100 minutos). 

4.2. A componente não letiva de estabelecimento (CNLE) é de 3 tempos (150 minutos). 

 4.3. Registar no horário semanal do docente a componente letiva, a CNLE, a redução ao abrigo do 

ponto 6, do artigo 79.º do ECD.  

4.4. A distribuição de níveis de escolaridade pelos vários professores do grupo de recrutamento deve 

ser equilibrada, não devendo exceder os 3 níveis a não ser em situações especiais devidamente 

fundamentadas.  

4.5. Deve-se considerar a constituição, sempre que possível, de equipas educativas, isto é, grupos de 

docentes das diversas áreas e disciplinas a quem são atribuídas, aproximadamente, as mesmas turmas. 

Esta orientação visa facilitar o trabalho cooperativo ao nível dos Conselhos de Turma. 

 4.6. A CNLE compreende: desempenho de cargos (procurando não distribuir a cada docente mais de 

2 cargos), projetos, apoio a alunos, coadjuvação, tutorias, acompanhamento de alunos na ausência 

do docente titular, biblioteca escolar/centro de recursos, atividades de enriquecimento. 

4.7. Sempre que necessário, para completar horário, distribuir disciplinas pelos dois ciclos quando o 

professor(a) seja detentor de habilitação adequada. 
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4.8. Os tempos para cargos e projetos, a atribuir na componente não letiva (redução do artigo 79.º 

na CNL e CNLE) e, pontualmente, em tempos que integram o crédito horário (da componente para a 

gestão ou da componente para a atividade pedagógica) são: 

 a) Presidente do Conselho Geral – 2 tempos; 

 b) Coordenadores (as) de Departamento – 2 tempos; 

c) Coordenação de Instalações/Equipamentos – 2 tempos; 

 d) Coordenação do Desporto Escolar – 1 tempos;  

e) Coordenação dos Diretores (as) de Turma – 1 tempos; 

 f) Coordenação de Projetos - 2 tempos, sempre que possível; 

 g) Direção de Turma – 1 tempo para atendimento aos EE; 

 h) Secretariado de exames - Coordenação 2 tempos;  

4.9. A atribuição da direção de turma aos (às) docentes respeita os seguintes critérios: 

a) Quadro de Escola, sempre que possível; 

 b) Continuidade pedagógica, sempre que possível;  

c) Disponibilidade de horário;  

d) Capacidade de liderança;  

e) Assertividade e capacidade em gerir conflitos;  

f) Capacidade de comunicação.  

4.10. Decorrente da elaboração dos horários e do interesse da Instituição, poderão ocorrer horários 

semanais letivos com 1 dia útil sem distribuição da componente letiva e com distribuição de outras 

atividades da componente não letiva, no caso dos docentes do 2º e 3º ciclo.  

4.11. Sempre que necessário, poderá a Diretora alterar o horário dos alunos, pontualmente, para 

efeito de permuta ou substituição das aulas resultante das ausências dos docentes em função dos 

recursos disponíveis. 

 

Regime e horário de funcionamento 

1.1 O pré-escolar funciona em regime normal, das 09h00 às 15h00. O período de almoço decorre das 

12h00 às 13h00. 

1.2 O 1.º ciclo funciona em regime normal, das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Durante este 

período de funcionamento decorrem três intervalos: intervalo da manhã das 11h00 às 11h30, o 

intervalo para almoço das 12h00 às 13h00 e o intervalo da tarde das 15h00 às 15h30. 

1.3 O 2.º e 3.º ciclo funciona em regime de desdobramento das 08h15 às 16h35 e, excecionalmente, 

até às 17h25: 
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a) Durante o período da manhã decorrem quatro intervalos: das 09h05 às 09h15, das 10h05 às 

10h25, das 11h15 às 11h25 e das 12h15 às 12h25; 

Durante o período da tarde decorrem quatro intervalos: das 13h15 às 13h30, das 14h20 às 14h30, 

das 15h20 às 15h35 e das 16h25 às 16h35. 
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