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I-Introdução 

 

O presente PE (Projeto Educativo) decorre de uma linha de continuidade do Projeto 

Educativo anterior e dos Planos de Ação e Melhoria implementados, alicerçando-se 

nas diagnoses formuladas e resultados alcançados para se renovar e redefinir 

caminhos e aspirações. Numa conjetura difícil, são muitos os desafios que se colocam 

atualmente a cada um dos atores da cena educativa e em particular a cada escola. 

Pretende-se pois, que este seja o projeto de toda uma comunidade, partilhado e 

interiorizado por todos como sendo seu. Desta forma caberá relembrar de forma breve, 

o enquadramento legal e institucional deste documento, bem como a visão e valores 

que os atores educativos querem ver refletidos nas suas práticas e no caminho que se 

pretende seguir. 

Enquanto instrumento de gestão é ponto de referência orientador na coerência e 

unidade da ação educativa (Jorge Adelino e Costa 1992). Contem os valores, as 

intenções, as necessidades e aspirações da comunidade Educativa (Berta Macedo 

1995).  

A lei de bases do Sistema Educativo Português (Lei 46/86 de 14 de Outubro) institui 

que “todos os Portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da 

constituição da Republica sendo da especial responsabilidade do Estado promover a 

democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares, concretizado desta forma o advogado 

no segundo artigo da constituição: “a República Portuguesa é um Estado de direito 

democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e 

organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos 

e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a 

realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da 

democracia participativa”. 

A Lei de bases estabelece desta forma objetivos educacionais que procuram 

promover a educação em três dimensões: 

- Dimensão pessoal, que consiste no desenvolvimento global e harmonioso da 

personalidade do indivíduo, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o 

para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e 

cívicos, proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico; 

- Dimensão de aquisições intelectuais, com a aquisição de um saber estruturado em 

domínios diversificados; 
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- Dimensão para a cidadania, que contempla a formação do carácter e da cidadania, 

preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, 

morais e cívicos. 

Esta lei trouxe-nos uma nova conceção de escola, com características diferentes do 

modelo anterior, que entendia a escola como uma comunidade escolar, enquanto o 

novo modelo, tem a escola como uma comunidade educativa, como uma entidade 

decisiva na rede de estruturas do sistema educativo e como centro de 

desenvolvimento comunitário local. 

A Lei n.º75/2008, de 22 de Abril, que aprova o regime de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré -escolar e dos ensinos básico 

e secundário, reitera no seu artigo 9º, o projeto educativo bem como o regulamento 

interno, os planos anual e plurianual de atividades e o orçamento como instrumentos 

de autonomia das escolas, sendo entendido como “ o documento que consagra a 

orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 

elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte 

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

segundo os quais o Agrupamento de Escolas ou Escola não agrupada se propõe 

cumprir a sua função educativa”. 

 

O Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de Julho, procede à segunda alteração da Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, vem reforçar a importância da sequencialidade no ensino 

através da “coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica das escolas e 

estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram, numa lógica de articulação 

vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade”. 

 

II- Missão e visão 
Feito um breve enquadramento legal da missão do nosso Agrupamento como 

instituição educativa, impõe-se a necessidade de um olhar sobre aquilo que já somos 

e queremos ser, bem como o caminho que será percorrido.  

Uma escola humanista e solidária, pluralista e inclusiva têm sido o mote que tem 

orientado a ação de todas as estruturas e atores educativos, a par de outros valores 

como a excelência e o rigor. 

Pretende-se o reforço destes valores traduzidos em ações e processos que tornem o 

Agrupamento numa instituição identitária, onde cada um faça parte de um todo e se 

reveja numa escola onde se fale uma linguagem comum, com o aluno como centro de 

um processo educativo de qualidade e de formação, para o desempenho pleno e 

responsável de cidadania. 
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Esquema 1 – Missão e Visão do Agrupamento 

III- Caracterização do agrupamento 
O Agrupamento de Escolas José Afonso está situado na Vila de Alhos Vedros, 

concelho da Moita, distrito de Setúbal, uma vila ribeirinha localizada junto da Reserva 

Natural do Estuário do Tejo, na periferia de Lisboa. A freguesia tem uma área de 1798 

hectares com aproximadamente 15050 habitantes. Através da análise dos resultados 

provisórios dos CENSOS 2011, verifica-se um aumento de população em cerca de 

16% na última década, sendo que a maioria dos habitantes se encontra na faixa entre 

os 25 e 64 anos. Continua a ser uma zona essencialmente dormitório. Estes 

resultados referem ainda que existe cerca de 19% da população residente que não 

concluiu o 1º Ciclo do Ensino Básico e apenas 7% possuem formação de nível 

superior. 

O Agrupamento foi criado no ano letivo de 2003/04 e integra neste momento quatro 

unidades educativas (designadas por EU):  

 Escola Básica José Afonso, 

 Escola Básica nº 1 de Alhos Vedros  
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 Escola Básica nº 2 de Alhos Vedros   

 Escola Básica de Alhos Vedros.  

As UE localizam-se em bairros com características diferenciadas e distantes entre 

si. Este último fator condiciona a partilha de espaços e valências, embora não 

impossibilite a realização de atividades conjuntas.  

  

A Escola Básica nº 1 de Alhos 

Vedros, Tipo Plano Centenário, construída 

em 1959 e ampliada em 1962, localiza-se 

no centro da vila. O bairro, de construções 

mais antigas e de pouca renovação 

habitacional, é habitado por população mais 

envelhecida o que tem vindo a provocar, 

nos últimos anos, um decréscimo na 

população estudantil deste 

estabelecimento. Possui 8 salas de aula de 

1º ciclo a funcionarem no horário normal, 1 sala de pré-escolar, refeitório, sala de 

professores e 1 campo de jogos. Foram criadas as condições de acessibilidade para 

alunos com mobilidade reduzida. A ausência de gabinetes para as atividades de apoio 

educativo e terapias, insuficiência de coberturas no espaço exterior, assim como as 

condições ergonómicas são condicionalismos que podem ser observados nesta 

unidade. 

 

A Escola Básica nº 2 de Alhos 

Vedros, Tipo Plano Centenário, construída 

em 1962, situa-se no Bairro Gouveia, na 

qual as turmas do primeiro ciclo funcionam 

em regime duplo / normal, e o pré-escolar 

em horário normal. A Carta Educativa do 

Concelho da Moita prevê a expansão desta 

UE, para dar resposta ao crescente número 

de crianças em idade Pré-escolar e de 1º 

ciclo. A autarquia colocou duas estruturas pré-fabricadas climatizadas onde funcionam 

o refeitório e uma sala de aula. Apenas a grande capacidade de improviso e de gestão 

dos docentes e não docentes tem permitido reduzir o impacto desfavorável, junto dos 

alunos e seus encarregados de educação, deste enorme condicionalismo. Nesta UE 

estão em funcionamento 5 salas de aula para o 1º ciclo e 1 sala de pré-escolar, que 

funciona numa estrutura pré-fabricada. Identifica-se, ainda, como condicionante do 

grau de satisfação dos utilizadores o reduzido espaço exterior e a insuficiência de 

espaços cobertos.  

 

Imagem 1 – EB n.º 1 de Alhos Vedros 

Imagem 2 – EB n.º 2 de Alhos Vedros  
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A Escola Básica de Alhos Vedros, Tipo P3, foi construída em 1975 e localiza-se no 

Bairro Quinta Fonte da Prata. A Escola Básica de Alhos Vedros foi alvo de obras de 

revitalização, devido ao seu elevado estado de degradação e ampliada com a 

construção de um novo edifício, que foi 

inaugurado em 2007/08. Este investimento 

veio dar resposta às necessidades da 

comunidade local, criando condições físicas 

para a implementação do regime de 

funcionamento normal para todas as 

turmas. A ampliação veio permitir um maior 

apoio às famílias e constitui-se como 

valência de intervenção social, no seio do 

bairro. Estão criadas condições para dar resposta a todas as matrículas de pré-escolar 

e 1º ciclo, fornecimento de refeições, implementação plena das Atividades de 

Enriquecimento Curricular e da componente de Apoio à Família. Com a abertura, no 

ano de 2010/11, da Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com 

Multideficiência deu-se resposta educativa aos alunos com esta problemática. Os 

novos espaços são frequentemente utilizados pelas instituições da comunidade local. 

Possui 1 sala para a componente de apoio à família, 4 salas para o pré-escolar, 8 

salas de 1º ciclo a funcionarem em horário normal, biblioteca escolar, integrada na 

rede deste 2009/10, ginásio, gabinetes de trabalho, condições de acessibilidade e 

amplos espaços de recreio.  

 

 

A Escola Básica José Afonso 

localiza-se no Bairro das Morçoas e 

constitui a escola de convergência dos 

alunos dos diferentes bairros que 

representam tecidos familiares e 

sociais muito distintos, resultando da 

interação dos mesmos um todo 

diferenciado e multicultural. A escola foi 

inaugurada no ano letivo 1985/86. No 

ano letivo 2009/10 iniciou-se o 

processo de promoção das condições 

de funcionamento e ergonómicas, através de intervenções ao nível físico, tão 

abrangentes como a requalificação de espaços interiores e exteriores e a aquisição de 

mobiliário e equipamentos de climatização. Também tem sido realizado um esforço 

para a adaptação da escola aos novos canais de comunicação. 

Todas as intervenções realizadas na UE não são a resposta adequada à 

resolução dos problemas estruturais, mas é a possível e tem vindo a humanizar os 

Imagem 3 – EB de Alhos Vedros  

Imagem 4 – EB José Afonso 
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espaços e a contribuir para potenciar a sua utilização, nas vertentes educativa e 

lúdica. As dificuldades ao nível do espaço são um dos fatores que condicionam a 

elaboração dos horários, a implementação de projetos e de outras atividades de 

enriquecimento curricular e que mais condicionam o grau de satisfação dos elementos 

da comunidade educativa. Apesar das dificuldades de funcionamento inerentes à 

idade/estrutura dos edifícios, o Agrupamento tem, através da reconversão de espaços, 

vindo a dar resposta ao número de alunos existente. 

No que concerne à evolução do número de alunos, tal número tem-se mantido 

sensivelmente constante, embora tenha havido um ligeiro decréscimo no 1º ciclo ao 

longo dos últimos três anos, como mostra o quadro seguinte: 

 

Tabela 1 – Evolução do Número de Alunos 

 

 2011/2012 2013/2014 

JI 140 140 

EB n.º 1 189 178 

EB n.º 2 192 177 

EB de Alhos Vedros 132 137 

EB 2,3 José Afonso 580 587 

Totais no Agrupamento 1233 1219 

 

 

Em geral estes alunos distribuem-se, com flutuações mínimas, por 6 turmas de pré-

escolar, cerca de 25 de 1º ciclo, 11 ou 12 de 2º ciclo, 13 ou 14 de 3º ciclo. 

O número de docentes situa-se em cerca de 90. O número de professores 

contratados, que se situa em geral entre os 5 e os 10, tem vindo a diminuir 

acompanhando a tendência nacional. 

O quadro não docente é constituído por 32 Assistentes sendo que 7 pertencem à 

categoria de Assistente Técnico.  

Relativamente ao pessoal não docente, particularmente no quadro dos Assistentes 

Operacionais, têm vindo a ocorrer várias aposentações, assim como situações de 

ausência prolongada. Atendendo que o número de funcionários deste quadro, em 

2009/10, já se encontrava abaixo do rácio previsto legalmente aliado à criação da 

Unidade de Apoio Especializado, tem sido um dos grandes problemas com que a 

gestão se tem deparado. Esta situação tem sido minimizada com o recurso a 

Contratos de Emprego e Inserção e a Contratos a Tempo Parcial por Tempo 

Determinado. 
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Órgãos e Estruturas do Agrupamento:  

A dinâmica organizacional do Agrupamento integra, para além dos órgãos de 

administração e gestão definidos nos normativos institucionais, como O Conselho 

Geral, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo e os Departamentos 

Curriculares, outras estruturas pedagógicas e de apoio à gestão como o Núcleo de 

Articulação Pedagógica que confere uma maior transversalidade e articulação entre 

ciclos através da sua ação convergente e unificadora das atividades, sinergias 

desenvolvidas por todas as restantes estruturas e decorrentes do projeto de 

Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento; o Núcleo de Clubes, Projetos e 

Atividades que coordena o elevado número de atividades e projetos e que potencia a 

contextualização do currículo e a ligação à Comunidade, o Núcleo de Educação 

Especial que, no âmbito de uma equipa multidisciplinar, coordena os processos 

inerentes à prestação de apoio educativo aos alunos e suas famílias; a Coordenação 

de Diretores de Turma, que coordena a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a escola e 

as famílias; a Coordenação do Centro de Recursos e Bibliotecas Escolares, que 

coordena a disponibilização dos recursos educativos nas áreas da consulta, 

reprodução, produção de informação, informática, formação, apoio ao estudo e 

animação cultural e lazer e a Equipa de Avaliação Interna que tem desenvolvido e 

concretizado a recolha e a análise sistemática de informação utilizada no processo de 

autorregulação.  

Tais estruturas e a sua relação podem ser melhor percecionadas no diagrama que se 

segue: 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 – Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica do Agrupamento 
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IV- Fundamentação 
Um Projeto Educativo deve ser algo maior que uma mera intervenção em 

determinadas áreas ou apenas uma lista de domínios, objetivos estratégicos, metas e 

indicadores. Se tais conceitos e ferramentas são, hoje em dia, importantes como 

metodologia e necessários para aferir resultados, será importante não esquecer toda a 

complexidade e subjetividade inerente ao processo educativo, não se trate afinal 

de trabalhar com e sobre pessoas, com tudo o que a própria essência humana 

encerra.  

Desta forma realça-se uma vez mais a visão humanista, solidária, pluralista e 

inclusiva a par da excelência e do rigor que, para além da análise dos pontos fortes 

e fracos, levou a optar por três grandes objetivos estratégicos, dois que, de forma 

incontornável, envolvem a melhoria dos resultados académicos e sociais dos alunos, e 

um terceiro que se prende com a própria otimização de processos e gestão das 

estruturas, como forma de potenciar os dois primeiros. 

A concretização do projeto educativo pressupõe definir o que se pretende alcançar - 

objetivos gerais, em determinados domínios e de objetivos estratégicos de médio e 

longo prazo, que conferem uma determinada coesão aos respetivos objetivos 

operacionais1. 

Estabelecendo a ponte entre o Projeto Educativo que agora finda e aquele que se irá 

implementar nos próximos anos, regista-se, de forma global, os melhores 

desempenhos e o que há a melhorar, relançando novos desafios e no fundo, 

construindo o ponto de partida para os objetivos estratégicos agora delineados. 

Regista-se assim alguns dos resultados mais relevantes ao nível da melhoria 

alcançada bem como algumas áreas onde há necessidade de intervir e melhorar.  

 

 
                                                           

1 Segundo Chiavenato e Sapiro os objetivos são definidos da seguinte forma: 

Objetivos estratégicos - São os objetivos globais e amplos da organização e definidos no longo prazo, isto é, 

entre dois a cinco ou mais anos pela frente. (Ex.: aumento do retorno sobre o investimento organizacional. 

Objetivos operacionais - São os objetivos específicos e de prazo mais curto, voltados para a execução e 

concretização de ações quotidianas da que deles decorre. 

A Meta é a definida em termos quantitativos e com um prazo determinado (o “Quanto” e “Quando”). 
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Principais resultados alcançados:  

- A evolução das taxas de sucesso global para o 1º e 2º ciclo que se situam em linha 

com o esperado para a avaliação externa a Língua portuguesa e Matemática, tendo 

esta evolução uma relação direta com a implementação do Projeto Voar, integrado no 

Programa “Mais Sucesso Escolar - Tipologia Fénix”, como estratégia de 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. 

- A inexistência de abandono escolar. 

- A forma intencional e sistemática com que se fomenta a educação para a cidadania, 

o desenvolvimento cívico e educação ambiental, com implementação de vários 

programas para o desenvolvimento da formação pessoal e social.  

- A promoção de maiores níveis de participação dos pais e Encarregados de 

Educação e da comunidade em geral nas atividades do Agrupamento. 

- Uma maior transversalidade e articulação entre ciclos. 

- A diversidade de atividades, projetos e clubes que proporcionam condições 

favoráveis à aprendizagem e que potenciam a contextualização do currículo e a 

ligação a comunidade. 

- O desenvolvimento de uma componente experimental transversal a todo o 

Agrupamento contribuindo para fomentar uma atitude positiva face ao método 

científico. 

- Recolha e análise sistemática de informação utilizada no processo de autoavaliação 

e regulação interna. 

- A revitalização de espaços, superando algumas das contingências inerentes à 

estrutura física das unidades Educativas que integram o Agrupamento e 

implementação das TIC. 

Áreas que necessitam de intervenção:  

- Domínio da expressão escrita e comunicação na implementação das metas de 

aprendizagem no 1º ciclo. 

 

- Resultados do 9º ano que se encontram abaixo do esperado para a avaliação 

externa, a Língua portuguesa e, em particular, na Matemática, existindo alguma 

discrepância entre os resultados da taxa de conclusão e os resultados da avaliação 

externa do 9º ano.  

 

- Aumento do número de alunos sujeitos a medidas sancionatórias no 2º ciclo e 

aumento do número de dias aplicado em medidas corretivas e sancionatórias. O 
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Agrupamento continua a revelar algumas dificuldades na resolução dos problemas de 

indisciplina no 2º ciclo. 

 

- Desenvolvimento de uma estratégia concertada conducente à 

generalização/consolidação da utilização de metodologias ativas e diferenciadas que 

envolvam mais os alunos, em sala de aula, melhorando a sua concentração. 

 

- Sistematização das orientações na articulação entre diferentes ciclos do ensino 

básico, com enfoque no desenvolvimento vertical do currículo. 

 

- Reforço do trabalho cooperativo entre docentes e melhorar a comunicação e 

articulação entre as várias estruturas do Agrupamento, a fim de gerar melhorias nas 

estratégias de ensino e melhoria nos resultados académicos e reforçar as dinâmicas 

de formação interna.   

 
Pode sintetiza-se esta breve análise na matriz SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats) pontos fortes/pontos fracos/ oportunidades/ ameaças: 
 

Tabela 2 – Matriz SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
 Participação reconhecida na 

comunidade; 

 A inexistência de abandono escolar; 

 Diversidade de atividades, projetos e 

clubes que proporcionam condições 

favoráveis à aprendizagem e potenciam 

a ligação a comunidade; 

 Recolha e análise sistemática de 

informação utilizada na autorregulação e 

na melhoria; 

 Lideranças e gestão dos recursos com 

vista à implementação de modelos 

diversificados de ensino-aprendizagem. 

 Generalização das práticas de 

diferenciação; 

 Discrepância entre os resultados da 

taxa de conclusão e os resultados da 

avaliação externa do 9º ano; 

 Consolidação da utilização de 

metodologias e estratégias que envolvam 

mais os alunos, em sala de aula, 

melhorando a sua concentração; 

 Comunicação e articulação entre as 

várias estruturas do Agrupamento. 

 

Oportunidades Ameaças (Externos) 
 Relação com as forças vivas da 

comunidade em particular com as 

Autarquias; 

 Sentido de pertença da escola na 

comunidade. 

 

 Aumento do número de alunos por 

turma; 

 Instabilidade e desmotivação social 

que pode condicionar o envolvimento da 

comunidade e os resultados dos alunos. 
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V- Objetivos gerais, objetivos estratégicos, operacionais e metas. 

Objetivo geral: Melhorar os resultados académicos e sociais dos alunos 

 

 
Objetivo estratégico 1: Melhorar os resultados académicos dos alunos 

 
Objetivos operacionais: Indicadores Metas: 

1.1 Reforçar a articulação 
de gestão de currículos 
entre os diferentes ciclos e 
entre disciplinas; 

- Resultados académicos dos 
alunos; 
- Número de ações que 
tenham envolvido elementos de 
diferentes ciclos; 
-  Número de Situações de 
articulação implementadas e 
registadas no Plano de Turma; 
- Número de horas de 
Coadjuvação entre professores 
de ciclos diferentes; 
- Número de ações 
concretizadas com o 
acompanhamento do NAP 
(núcleo de articulação 
pedagógica) ou entre 
departamentos; 

Meta 1: Melhorar as taxas 
de transição situando-as 

acima dos 90%; 

Meta 2: Melhorar a 
qualidade das 

aprendizagens em 2% 
(alunos que transitem sem 

níveis inferiores a três e 
com quatro ou mais níveis 

superiores a três; 

Meta 3: Melhorar os 
resultados da avaliação 

externa dos alunos; 

1.2 Generalizar a partilha 
de métodos e materiais 
pedagógicos entre 
professores; 

- Número de ficheiros 
partilhados na Plataforma 
Moodle; 
- “Barómetro” do trabalho 
colaborativo (auscultação por 
entrevista 
informal/questionários em cada 
período letivo aos professores);  
- Número horas de formação 
implementadas entre pares; 

 

1.3 Reforçar a 
diversificação de 
estratégias de ensino-
aprendizagem em sala de 
aula; 

 

- Número de Situações 
implementadas e registadas em 
documentos oficiais 
(Planificações; Balanços de 
Departamento e grelhas de 
articulação); 
- Número de horas de 
Coadjuvação entre professores 
do mesmo departamento; 
- Ocupação/utilização dos 
meios informáticos e 
tecnológicos disponíveis para 
generalização das TIC; 
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Objetivo estratégico 1: Melhorar os resultados académicos dos alunos 

(continuação) 
Objetivos operacionais: Indicadores Metas: 

1.4 Diversificar estratégias de 
complemento/Reforço dos 
conteúdos dos currículos e 
apoio pedagógico acrescido. 

 

 

 

 

 

- Grau de consecução de 
objetivos em projetos e 
clubes; 
- Taxa de transição dos 
alunos que beneficiaram de 
medidas de apoio ao estudo 
(salvaguardando-se a 
situação específica do 2º ano 
de escolaridade); 
- Índices de funcionamento 
da sala de estudo virtual 
aberta a alunos e 
comunidade em geral: 

 Número de acessos 
por parte dos alunos; 

 Número de acessos 
por parte dos 
professores; 

 Número de ficheiros 
carregados e 
acedidos. 

Metas: 1, 2 e 3. 
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Objetivo estratégico 2: Melhorar o desenvolvimento social e integral do aluno. 

 
Objetivos operacionais: Indicadores Metas: 

2.1 Cumprir regras de 
saber ser e estar em sala 
de aula, no espaço 
escolar e na sociedade; 

- Número de relatos de ocorrências 
perturbadoras do ambiente de escola 
e sala de aula; 
- Número de alunos problemáticos 
referidos em atas de Conselho de 
Turma; 
-  Qualidade do sucesso na 
disciplina de oferta complementar de 
escola - Educação para a cidadania; 
- Número de medidas disciplinares; 
- Grau de satisfação dos elementos 
da comunidade educativa; 

Meta 4: Reduzir o 
número de processos 

disciplinares; 

Meta5: Reduzir o rácio 
do número de situações 

perturbadoras do 
funcionamento das aulas 
e do ambiente de escola; 

2.2 Promoção da saúde e 
desenvolvimento de 
estilos de vida saudáveis; 

 

 

 

- Número de ações desenvolvidas 
no âmbito da promoção da saúde; 
- Grau de participação e satisfação 
de alunos e Encarregados de 
Educação em atividades do PAA 
direcionadas para o tema; 
- Número de alunos fora da zona 
saudável (inclui dados do clube da 
ciência e alimentação e outros 
relatos); 
- Qualidade do sucesso na 
disciplina de oferta complementar de 
escola - Educação para a cidadania; 

Meta 6: Reduzir o 
número de alunos fora 

da zona saudável; 
 
 
 

2.3 Valorizar, humanizar e 
preservar os espaços e o 
ambiente. 

- Estado de conservação dos 
espaços; 
- Número de intervenções 
realizadas; 
- Utilização do eco ponto; 
- Número de ocorrências 
relacionadas com a degradação dos 
espaços; 
- Indicadores inerentes ao 
Programa Eco- Escolas; 
- Grau de participação e satisfação 
de alunos e Encarregados de 
Educação em atividades do PAA 
direcionadas para o tema. 

Meta 7: Reduzir o 
número de ocorrências 
relacionadas com a 
degradação dos 
espaços; 

Meta 8: Aumentar a 
funcionalidade dos 
espaços físicos; 

Meta 9: Metas do 
Programa Eco – 
Escolas; 

Meta 10: Aumentar os 
espaços verdes e de 
lazer no Agrupamento. 
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Objetivo estratégico 3: Desenvolver a gestão de processos e comunicação entre estruturas 

 
Objetivos operacionais: Indicadores Metas: 

3.1 Otimizar o funcionamento 
das estruturas do 
Agrupamento; 

 

- Número de canais 
utilizados; 
- Cumprimento de prazos; 
- “Barómetro” do 
funcionamento das estruturas 
(auscultação por entrevista 
informal/questionários aos 
elementos da comunidade);  

Meta 11: Reduzir o número 
de incumprimento de prazos; 

 

Meta 12: Aumentar a 
eficiência no funcionamento 
das estruturas. 

3.2 Melhorar a comunicação 
interna entre estruturas do 
Agrupamento. 

 

 

- “Barómetro” da eficiência 
na comunicação. 
(auscultação por entrevista 
informal/questionários 
professores e assistentes 
operacionais);  
- Taxa de utilização da 
plataforma Moodle. 

 

Tabela 3 – Tabela de Objetivos Gerais, Estratégicos, Operacionais e Metas 

VI-Avaliação 
A definição de objetivos a que correspondem indicadores passíveis de serem 

monitorizados irá permitir a implementação de planos de ação e melhoria anuais 

onde constem as ações específicas inerentes a cada objetivo operacional e a sua 

calendarização. 

A avaliação das mesmas irá fundamentar-se na monitorização de: 

 Taxas de evolução dos resultados escolares, qualidade do ensino, abandono 

escolar e indisciplina; 

 Balanços e relatórios periódicos das várias estruturas do Agrupamento; 

 Registos de ocupação / participação; 

 Registos de observação direta e/ou entrevistas; 

 Aplicação de questionários de satisfação a amostras da população educativa 

envolvida e/ ou entrevistas diretas formais ou informais (aqui designados por 

“Barómetros”). Apresenta-se de seguida o quadro completo dos indicadores e 

respetivas fontes. 
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Objetivo estratégico 1: Melhorar os resultados académicos dos alunos 

 

Objetivos operacionais: Indicadores Fontes 

1.1 Reforçar a articulação 
de gestão de currículos 
entre os diferentes ciclos 
e entre disciplinas; 

- Número de ações que 
tenham envolvido 
elementos de diferentes 
ciclos; 

Balanços do Plano Anual de 
atividade/ relatórios de gestão de 

Departamentos/ “Barómetros”; 

- Número de situações de 
articulação implementadas 
e registadas no Plano de 
Turma; 

Planos de Turma; 

- Número de horas de 
Coadjuvação entre 
professores de ciclos 
diferentes; 

Listas de aulas em coadjuvação 
efetivamente lecionadas; 

- Número de ações 
concretizadas com o 
acompanhamento do NAP 
(núcleo de articulação 
pedagógica) ou entre 
departamentos; 

Balanços do Plano Anual de 
atividade/ relatórios de gestão de 

Departamentos e do NAP; 

1.2 Generalizar a partilha 
de métodos e materiais 
pedagógicos entre 
professores; 

- Número de ficheiros 
partilhados na Plataforma 
Moodle; 

Dados recolhidos semestralmente 
do funcionamento da sala de 

estudo virtual; 

- “Barómetro” do trabalho 
colaborativo; 

Auscultação por entrevista 
informal/semestralmente aos 

professores; 

- Número horas de 
formação implementadas 
entre pares; 

Plano de formação do 
Agrupamento/Balanços dos 

Departamentos; 

1.3 Reforçar a 
diversificação de 
estratégias de ensino-
aprendizagem em sala de 
aula; 

 

- -Número de ações 
implementadas e 
registadas em documentos 
oficiais;  

Balanços do Plano Anual de 
atividade/ relatórios de gestão de 
Departamentos/ Planos de Turma 

/ Programas Educativos 
Individuais / “Barómetros”; 

- Número de horas de 
Coadjuvação entre 
professores do mesmo 
departamento; 

Listas de aulas em coadjuvação 
efetivamente lecionadas; 

- Ocupação/utilização dos 
meios informáticos e 
tecnológicos disponíveis 
para generalização das 
TIC; 

Registos de ocupação das salas 
TIC e auditório / Planos de turma: 

atividades que envolveram a 
utilização das TIC / “Barómetros”; 

 

 

 



 

 

17 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO 
PROJETO EDUCATIVO 

2014/2017 

 
Objetivo estratégico 1: Melhorar os resultados académicos dos alunos (Continuação) 

 
Objetivos operacionais: Indicadores Fontes 

1.4 Diversificar 
estratégias de 
complemento/Reforço aos 
conteúdos dos currículos 
e apoio pedagógico 
acrescido. 

 

 

 

 

 

- Grau de consecução de 
objetivos em projetos e 
clubes; 

Balanços do Plano Anual de 
atividade/ relatórios de gestão de 

departamentos / 
“Barómetros”; 

- Taxa de transição dos 
alunos que beneficiaram de 
medidas de apoio ao 
estudo (salvaguardando-se 
a situação específica do 2º 
ano de escolaridade); 

Listas de alunos propostos para apoio 
e pautas da avaliação dos mesmos; 

- Índices de funcionamento 
da sala de estudo virtual 
aberta a alunos e 
comunidade em geral: 

 Número de acessos 
por parte dos 
alunos; 
 

 Número de acessos 
por parte dos 
professores; 

 

 Número de ficheiros 

carregados e 

acedidos. 

 

Dados recolhidos semestralmente do 
funcionamento da sala de estudo 

virtual. 
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Objetivo estratégico 2: Melhorar desenvolvimento social e integral do aluno. 
 

Objetivos operacionais: Indicadores Fontes 

2.1 Cumprir regras de saber 
ser e estar em sala de aula e 
no espaço escolar; 

- Número de relatos de 
ocorrências perturbadoras do 
ambiente de escola e sala de 
aula; 

Processos Individual dos Alunos; 
 

- Número de alunos 
problemáticos referidos em 
atas de Conselho de Turma; 

Atas de Conselho de Turma; 

- Qualidade do sucesso na 
disciplina de oferta 
complementar de escola - 
Educação para a cidadania; 

Resultados da disciplina “Educação para 
a Cidadania”; 

- Número de medidas 
disciplinares; 

Despachos de aplicação de Medidas 
Corretivas; 

Despachos de aplicação de Medidas 
Sancionatórias; 

Processos Disciplinares; 

- Grau de satisfação dos 
elementos da comunidade 
educativa; 

“Barómetro”: Auscultação por entrevista 
informal / semestralmente, aos 

professores; 

2.2 Promoção da saúde e 
desenvolvimento de estilos 
de vida saudáveis; 

 

 

 

- Número de ações 
desenvolvidas no âmbito da 
promoção da saúde; 

Balanços do Plano Anual de atividade/ 
relatórios de gestão de 

Departamentos/atas de reuniões de E. 
Educação e Conselho de Turma; 

- Grau de participação e 
satisfação de alunos e 
Encarregados de Educação 
em atividades do PAA 
direcionadas para o tema; 

Balanços do Plano Anual de atividade 
/“Barómetro”: Auscultação por entrevista 

informal/semestralmente, aos 
professores; 

- Número de alunos fora da 
zona saudável (inclui dados 
do clube da ciência e 
alimentação e outros relatos); 

Dados “fitnessgram” / entrevistas diretas; 

- Qualidade do sucesso na 
disciplina de oferta 
complementar de escola - 
Educação para a cidadania; 

Resultados da disciplina “Educação para 
a Cidadania”; 

2.3 Valorizar, humanizar e 
preservar os espaços e o 
ambiente. 

- Estado de conservação dos 
espaços; 

Observação direta; 

- Número de intervenções 
realizadas; 

Observação direta/Balanço do 
PAA/Relatório de Conta de Gerência; 

- Utilização do eco ponto; Observação direta/”barómetro” 

- Número de ocorrências 
relacionadas com a 
degradação dos espaços; 

 
Processos Individuais dos Alunos; 

- Indicadores inerentes ao 
Programa Eco Escolas; 

Relatórios do projeto Eco Escolas; 

- Grau de participação e 
satisfação de alunos e 
Encarregados de Educação 
em atividades do PAA. 

“Barómetro”. 
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Objetivo estratégico 3: Desenvolver a gestão de processos e comunicação entre estruturas 

 

Objetivos operacionais: Indicadores Fontes 

3.1 Otimizar o 
funcionamento das 
estruturas do 
Agrupamento; 

- Número de canais 
utilizados; 

Plataforma Moodle; 
Aplicações do Google (Nº de 

documentos que são 
elaborados/carregados nestes 

suportes); 

- Cumprimento de prazos; 
Entrevista direta com elementos das 
estruturas de coordenação educativa 

e supervisão pedagógica; 

- “Barómetro” do 
funcionamento das 
estruturas;  

Auscultação por entrevista informal / 
questionários aos elementos da 

comunidade; 

3.2 Melhorar a 
comunicação interna 
entre estruturas do 
Agrupamento. 

- “Barómetro” da eficiência 
na comunicação; 

Auscultação por entrevista 
informal/questionários aos elementos 

da comunidade; 

- Taxa de utilização da 
plataforma Moodle. 

Dados recolhidos semestralmente do 
acesso da plataforma Moodle. 

 

Tabela 4 – Identificação de Fontes 
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REVISÕES 

Propostas em reunião de Conselho Pedagógico de 20 de junho de 2015 as seguintes 

alterações: 

o Que o Objetivo Operacional 2.1 “Cumprir regras de saber ser e estar em sala de 
aula e no espaço escolar” passe a ter a seguinte redação “Cumprir regras de 
saber ser e estar em sala de aula, no espaço escolar e na sociedade”;  

o Que a Meta 5: “Reduzir o número de situações perturbadoras do funcionamento 
das aulas e do ambiente de escola” passe a ter a seguinte redação “Reduzir o 
rácio do número de situações perturbadoras do funcionamento das aulas e do 
ambiente de escola.” 

Propostas aprovadas pelo Conselho Geral na reunião de 28 de julho de 2015. 
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Critérios de Constituição de Turmas – Ano Letivo 2014/2015 
 

O Departamento de Pré-escolar propôs que no que concerne aos Critérios para a 

Constituição dos Grupos de Pré-Escolar deverão ser registados apenas os seguintes: 

1. Cumprimento das prioridades definidas na legislação em vigor sobre a 

matéria; 

2. Manutenção dos grupos, na situação de renovação, e nas escolas com 

mais do que uma sala, salvo orientação em contrário da Educadora;  

O Departamento do Primeiro Ciclo propõe que sejam aprovados os seguintes critérios 

para a constituição de turmas do primeiro ciclo, a saber:  

1. Não incluir, preferencialmente, mais do que dois anos de escolaridade;  

2. Quando for necessário constituir uma turma com dois anos de 

escolaridade, é da responsabilidade de cada escola constituir as turmas, 

integrando nelas os anos de escolaridade que considerar convenientes 

para o sucesso educativo dos alunos;  

3. Sempre que as problemáticas dos alunos o justifiquem, coadjuvada com 

a otimização dos recursos humanos, poder-se-á propor à tutela a 

autorização para a constituição de grupos turma que integrem mais de 

dois alunos com necessidades educativas especiais e/ou a inclusão de 

mais de vinte alunos.  

Das sugestões emanadas dos Departamentos Curriculares de segundo e terceiro ciclo 

resultaram algumas alterações aos critérios de constituição de turmas, a saber:  

Na constituição das Turmas são cumpridos os critérios definidos nos 

normativos legais, considerando-se que:  

1. Na constituição de turmas deverão prevalecer critérios de ordem 

pedagógica, devidamente fundamentados e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico (Turma Fénix ou outro projeto); 

2. O número de alunos por turma não deverá ultrapassar o legislado;  

3. Sempre que as problemáticas dos alunos com necessidades educativas 

especiais o justifiquem, coadjuvada com a otimização dos recursos 

humanos, poder-se-á propor à tutela a autorização para a constituição de 

grupos turma que integrem mais de dois alunos com necessidades 

educativas especiais e/ou a inclusão de mais de vinte alunos; 

4. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

5. Nos anos de continuidade deverá ser mantido o grupo/turma, salvo 

indicações específicas do conselho de turma; 

6. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de 

retenção, devendo ser respeitada, em cada turma, a heterogeneidade do 

público escolar, com exceção de projetos devidamente fundamentados e 

ouvido o Conselho Pedagógico;  
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7. Os alunos que apresentem retenções devem ser integrados 

equitativamente nas turmas existentes, não devendo ultrapassar o limite 

de cinco/seis por turma de trinta alunos, caso não implique o 

incumprimento do ponto cinco;  

8. As turmas dos anos sequenciais podem funcionar com um número de 

alunos inferior ao previsto desde que se trate de assegurar o 

prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, 

frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em 

consideração que a turma ou disciplina pode funcionar com número de 

alunos inferior ao regulamentado, quando for única;  

9. De modo a permitir o trabalho experimental, far-se-á, sempre que a 

legislação e os condicionalismos físicos o permitam, o desdobramento no 

tempo correspondente a um bloco de noventa minutos nas áreas 

curriculares disciplinares de Ciências Naturais e Físico-Química quando 

o número de alunos da turma cumprir com o legislado sobre a matéria;  

10. Na componente de Expressões e Tecnologias a disciplina de oferta de 

escola é Educação Musical no sétimo ano de escolaridade e Educação 

Tecnológica no oitavo ano de escolaridade;  

11. O número mínimo de alunos para a abertura da disciplina de Educação 

Moral e Religiosa é definido em normativo próprio, podendo ser 

agrupados alunos de várias turmas do mesmo ano, no segundo e terceiro 

ciclos e de vários anos, no primeiro ciclo, de forma a perfazer o número 

mínimo exigido, e desde que o horário de cada turma o permita;  

12. Os pedidos formulados pelos Encarregados de Educação, entregues no 

ato de matrícula, devem ser respeitados, sempre que possível e desde que 

devidamente fundamentados.  

Para a constituição das turmas Fénix, dos anos de escolaridade abrangidos pelo Projeto 

Voar, consideram-se os seguintes critérios:  

a) Apresentam uma ou mais retenções no primeiro, segundo e terceiro ciclo; 

Dificuldades no desenvolvimento das relações interpessoais; 

b) Desconhecimento do papel da escola enquanto instituição de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social;  

c) Inexistência de padrões de referência, de comportamentos assertivos 

pessoal e socialmente (contexto familiar pouco estruturado);  

d) Falta de aspirações socioculturais e profissionais;  

e) Ritmo de aprendizagem muito lento;  

f) Dificuldades ao nível da competência comunicativa;  

g) Dificuldades ao nível do cálculo matemático;  

h) Dificuldades ao nível do raciocínio lógico-dedutivo;  

i) Dificuldades ao nível da atenção e concentração na realização das 

tarefas;  

j) Dificuldades ao nível da organização e tratamento da informação;  

k) Ausência de método de trabalho;  

l) Ausência de hábitos de estudo;  
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m) Assiduidade irregular ou muito irregular;  

n) Risco de abandono escolar;  

o) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas ritmo de aprendizagem 

lento;  

p) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas fraca autonomia na 

realização das tarefas;  

q) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas não dominam as 

linguagens específicas das diferentes áreas curriculares;  

r) Revelam resiliência em superar as suas dificuldades.  

 

 

 

O Conselho Pedagógico aprovou as alterações aos Critérios de Elaboração de Grupos do 

Pré-escolar e de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos, na reunião realizada em 

03/07/2014. 
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Matriz Curricular  
 

Primeiro Ciclo 
1º e 2º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 8 horas 

Matemática 7 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
3º e 4º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 
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Segundo Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 5º Ano 6º Ano 

Português 6 tempos 6 tempos 

Inglês 3 tempos 3 tempos 

História e Geografia de Portugal 3 tempos 3 tempos 

Matemática 6 tempos 6 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 

Educação Tecnológica 2 tempos 2 tempos 

Educação Musical 2 tempos 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 30t / 31t (1350’ / 1395’) 30t / 31t (1350’ / 1395’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 

 Carga Semanal: 50’ Carga Semanal: 50’ 

Apoio ao Estudo 200’ 200’ 

Total 1595’ / 1640’ 1595’ / 1640’ 

 

Terceiro Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Inglês 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Francês 3 tempos 3 tempos 2 tempos 

História  2 tempos 3 tempos 3 tempos 

Geografia 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Matemática 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Físico-Química 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação a) 1 tempo 1 tempo  

Educação Musical a) 1 tempo   

Educação Tecnológica a)  1 tempo  

Educação Física 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t 
(1530’ / 1575’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

Total 1595’ / 1640’ 1485’/1575’ 1485’/1575’ 
a) Organização Anual 

O Conselho Pedagógico aprovou a manutenção da matriz curricular em vigor no 

Agrupamento, na reunião realizada em 03/07/2014 

. 
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Critérios de Constituição de Turmas – Ano Letivo 2015/2016 
 

O Departamento de Pré-escolar propôs que no que concerne aos Critérios para a 

Constituição dos Grupos de Pré-Escolar deverão ser registados apenas os seguintes: 

• Manutenção dos grupos, na situação de renovação, e nas escolas com 

mais do que uma sala, salvo orientação em contrário da Educadora;  

• A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

O Departamento do Primeiro Ciclo propõe que sejam aprovados os seguintes critérios 

para a constituição de turmas do primeiro ciclo, a saber:  

• Não incluir, preferencialmente, mais do que dois anos de escolaridade;  

• A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

• Quando for necessário constituir uma turma com dois anos de 

escolaridade, é da responsabilidade de cada escola constituir as turmas, 

integrando nelas os anos de escolaridade que considerar convenientes para o 

sucesso educativo dos alunos;  

Das sugestões emanadas dos Departamentos Curriculares de segundo e terceiro ciclo 

resultaram algumas alterações aos critérios de constituição de turmas, a saber:  

• Sempre que a gestão dos recursos do Agrupamento o permitam deverão 

ser constituídas turmas com base no conceito de homogeneidade relativa, 

implementando-se assim o modelo organizacional que sustenta o Projeto 

Fénix, metodologia do Projeto Mais Sucesso Escolar da Direção Geral de 

Educação;  

• Nos anos de escolaridade em que for possível constituir turmas Fénix, 

estas serão constituídas em função do perfil de aluno definido para o projeto, 

embora as turmas Não Fénix do ano abrangido sigam os critérios gerais de 

formação de turmas, a saber:  

• As turmas deverão ser constituídas no cumprimento dos princípios legais 

e assegurando a heterogeneidade e respetiva inclusão das crianças e jovens, 

tendo sempre como enfoque principal a promoção do sucesso e a redução do 

abandono escolar;  
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•  A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a 

manter o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

• Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de 

retenção, com exceção de projetos devidamente fundamentados e ouvido o 

Conselho Pedagógico; devendo ser respeitada a necessidade de integrar de 

forma equilibrada os alunos nesta situação;  

• Sempre que, para cumprir o critério acima registado, respeitando o 

número mínimo e máximo de alunos por turma previstos na lei, não for 

possível dar continuidade aos grupos turma que transitaram, os mesmos 

serão reorganizados no cumprimento das orientações da Rede Escolar;  

• Os grupos-turma devem permitir, sempre que possível, uma otimização 

dos recursos humanos, com vista à aplicação de medidas de promoção do 

sucesso escolar;  

• Os grupos-turma devem ter em conta as recomendações dos Conselhos 

de Turma e respetivos Diretores de Turma, no que concerne às dinâmicas 

observadas na turma, procurando reorganizar os grupos numa perspetiva de 

inclusão e heterogeneidade, equilibrando sempre que possível os perfis de 

desempenho e os níveis de funcionalidade do aluno como entidade 

individual e da turma enquanto grupo aprendente.  

Para a constituição das turmas Fénix /grupos de homogeneidade relativa, consideram-se 

os seguintes critérios:  

a) Apresentam uma ou mais retenções no primeiro, segundo e terceiro ciclo;  

b) Dificuldades no desenvolvimento das relações interpessoais; 

c) Desconhecimento do papel da escola enquanto instituição de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social;  

d) Inexistência de padrões de referência, de comportamentos assertivos 

pessoal e socialmente (contexto familiar pouco estruturado);  

e) Falta de aspirações socioculturais e profissionais;  

f) Ritmo de aprendizagem muito lento;  

g) Dificuldades ao nível da competência comunicativa;  

h) Dificuldades ao nível do cálculo matemático;  

i) Dificuldades ao nível do raciocínio lógico-dedutivo;  

j) Dificuldades ao nível da atenção e concentração na realização das 

tarefas;  

k) Dificuldades ao nível da organização e tratamento da informação;  

l) Ausência de método de trabalho;  

m) Ausência de hábitos de estudo;  

n) Assiduidade irregular ou muito irregular;  

o) Risco de abandono escolar;  
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p) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas ritmo de aprendizagem 

lento;  

q) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas fraca autonomia na 

realização das tarefas;  

r) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas não dominam as 

linguagens específicas das diferentes áreas curriculares;  

s) Revelam resiliência em superar as suas dificuldades.  

 

 

O Conselho Pedagógico aprovou as alterações aos Critérios de Elaboração de Grupos do 

Pré-escolar e de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos, na reunião realizada em 

24/06/2015. 
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Matriz Curricular  
 

Primeiro Ciclo 
1º e 2º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 8 horas 

Matemática 7 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
3º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Inglês 2 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 27h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 3 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
4º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 
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Segundo Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 5º Ano 6º Ano 

Português 6 tempos 6 tempos 

Inglês 3 tempos 3 tempos 

História e Geografia de Portugal 3 tempos 3 tempos 

Matemática 6 tempos 6 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 

Educação Tecnológica 2 tempos 2 tempos 

Educação Musical 2 tempos 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 30t / 31t (1350’ / 1395’) 30t / 31t (1350’ / 1395’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 

 Carga Semanal: 50’ Carga Semanal: 50’ 

Apoio ao Estudo 200’ 200’ 

Total 1595’ / 1640’ 1595’ / 1640’ 

 

Terceiro Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Inglês 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Francês 3 tempos 3 tempos 2 tempos 

História  2 tempos 3 tempos 3 tempos 

Geografia 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Matemática 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Físico-Química 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação a) 1 tempo 1 tempo  

Educação Musical a) 1 tempo   

Programação a)  1 tempo  

Educação Física 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t 
(1530’ / 1575’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

Total 1595’ / 1640’ 1485’/1575’ 1485’/1575’ 
a) Organização Anual 

O Conselho Pedagógico aprovou a presente matriz curricular em vigor no Agrupamento, 

na reunião realizada em 24/06/2015. 
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Critérios de Constituição de Turmas – Ano Letivo 2016/2017 
No cumprimento do artigo n. 17, Capítulo V, do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de sete de 

maio, na redação dada pelo Despacho normativo n.º 1-H/2016, de catorze de abril, o Conselho 

Pedagógico pronunciou-se sobre os seguintes critérios de constituição de turmas, a saber:  

Pré-escolar  

 Manutenção dos grupos, na situação de renovação, e nas escolas com mais do 

que uma sala, salvo orientação em contrário da Educadora;  

 A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o 

equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

Primeiro Ciclo: 

1. Não incluir, preferencialmente, mais do que dois anos de escolaridade;  

2. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o 

equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

3. Quando for necessário constituir uma turma com dois anos de escolaridade, é da 

responsabilidade de cada Conselho de Estabelecimento constituir as turmas, 

integrando nelas os anos de escolaridade que considerar convenientes para o 

sucesso educativo dos alunos;  

4. Afixação, na escola sede, da lista dos alunos inscritos e matriculados no primeiro 

ano apenas no dia um de agosto, uma vez que a matrícula em plataforma permite 

a mobilidade de dados até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia 

trinta e um de julho.  

Segundo e terceiro ciclo:  

1. Sempre que a gestão dos recursos do Agrupamento o permita deverão ser 

constituídas turmas com base no conceito de homogeneidade relativa, 

implementando-se assim o modelo organizacional que sustenta o Projeto Fénix, 

metodologia do Projeto Mais Sucesso Escolar da Direção Geral de Educação e a 

sua constituição deverá ter em conta o seguinte perfil de aluno/desempenho, a 

saber:  

1.1. Apresentam uma ou mais retenções no primeiro, segundo e terceiro ciclo;  

1.2. Dificuldades no desenvolvimento das relações interpessoais;  

1.3. Desconhecimento do papel da escola enquanto instituição de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal e social; 

1.4. Inexistência de padrões de referência, de comportamentos assertivos pessoal e 

socialmente (contexto familiar pouco estruturado);  

1.5. Falta de aspirações socioculturais e profissionais;  

1.6. Ritmo de aprendizagem muito lento;  

1.7. Dificuldades ao nível da competência comunicativa;  

1.8. Dificuldades ao nível do cálculo matemático;  

1.9. Dificuldades ao nível do raciocínio lógico-dedutivo;  

1.10. Dificuldades ao nível da atenção e concentração na realização das tarefas;  
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1.11. Dificuldades ao nível da organização e tratamento da informação;  

1.12. Ausência de método de trabalho;  

1.13. Ausência de hábitos de estudo;  

1.14. Assiduidade irregular ou muito irregular;  

1.15. Risco de abandono escolar;  

1.16. Revelam interesse e capacidade de trabalho mas ritmo de aprendizagem lento;  

1.17. Revelam interesse e capacidade de trabalho mas fraca autonomia na realização 

das tarefas;  

1.18. Revelam interesse e capacidade de trabalho mas não dominam as linguagens 

específicas das diferentes áreas curriculares;  

1.19. Revelam resiliência em superar as suas dificuldades. 

2. As turmas não abrangidas pelo Projeto Fénix deverão seguir os seguintes critérios, 

a saber:  

2.1. As turmas deverão ser constituídas no cumprimento dos princípios legais e 

assegurando a heterogeneidade e respetiva inclusão das crianças e jovens, tendo 

sempre como enfoque principal a promoção do sucesso e a redução do abandono 

escolar;  

2.2.  Os grupos-turma devem permitir, sempre que possível, uma otimização dos 

recursos humanos, com vista à aplicação de medidas de promoção do sucesso 

escolar;  

2.3. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o 

equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

2.4. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, 

com exceção de projetos, devidamente fundamentados e ouvido o Conselho 

Pedagógico, devendo ser respeitada a necessidade de integrar de forma 

equilibrada os alunos nesta situação;  

2.5. Sempre que, para cumprir o critério acima registado, respeitando o número 

mínimo e máximo de alunos por turma previstos na lei, não for possível dar 

continuidade aos grupos turma que transitaram, os mesmos serão reorganizados 

no cumprimento das orientações da Rede Escolar;  

2.6. Verificando-se a situação prevista no 2.5, a constituição de grupos/turmas deve 

ter em conta as recomendações dos Conselhos de Turma e respetivos Diretores 

de Turma, no que concerne às dinâmicas observadas na turma, procurando 

reorganizar os grupos numa perspetiva de inclusão e heterogeneidade, 

equilibrando sempre que possível os perfis de desempenho e os níveis de 

funcionalidade do aluno como entidade individual e da turma enquanto grupo 

aprendente.  

 

O Conselho Pedagógico aprovou as alterações aos Critérios de Elaboração de Grupos do 

Pré-escolar e de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos, na reunião realizada em 

20/06/2016. 
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Matriz Curricular  
 

Primeiro Ciclo 
1º e 2º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 8 horas 

Matemática 7 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
3º e 4º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Inglês 2 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 27h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 3 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 
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Segundo Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 5º Ano 6º Ano 

Português 6 tempos 6 tempos 

Inglês 3 tempos 3 tempos 

História e Geografia de Portugal 3 tempos 3 tempos 

Matemática 6 tempos 6 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 

Educação Tecnológica 2 tempos 2 tempos 

Educação Musical 2 tempos 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 30t / 31t (1350’ / 1395’) 30t / 31t (1350’ / 1395’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 

 Carga Semanal: 50’ Carga Semanal: 50’ 

Apoio ao Estudo 200’ 200’ 

Total 1595’ / 1640’ 1595’ / 1640’ 

 

Terceiro Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Inglês 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Francês 3 tempos 3 tempos 2 tempos 

História  2 tempos 3 tempos 3 tempos 

Geografia 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Matemática 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Físico-Química 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação a) 1 tempo 1 tempo  

Educação Musical a) 1 tempo   

Programação a)  1 tempo  

Educação Física 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t 
(1530’ / 1575’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

Total 1595’ / 1640’ 1485’/1575’ 1485’/1575’ 
a) Organização Anual 

O Conselho Pedagógico aprovou a manutenção da matriz curricular em vigor no 

Agrupamento, na reunião realizada em 20/06/2016. 
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Critérios de Constituição de Turmas – Ano Letivo 2014/2015 
 

O Departamento de Pré-escolar propôs que no que concerne aos Critérios para a 

Constituição dos Grupos de Pré-Escolar deverão ser registados apenas os seguintes: 

1. Cumprimento das prioridades definidas na legislação em vigor sobre a 

matéria; 

2. Manutenção dos grupos, na situação de renovação, e nas escolas com 

mais do que uma sala, salvo orientação em contrário da Educadora;  

O Departamento do Primeiro Ciclo propõe que sejam aprovados os seguintes critérios 

para a constituição de turmas do primeiro ciclo, a saber:  

1. Não incluir, preferencialmente, mais do que dois anos de escolaridade;  

2. Quando for necessário constituir uma turma com dois anos de 

escolaridade, é da responsabilidade de cada escola constituir as turmas, 

integrando nelas os anos de escolaridade que considerar convenientes 

para o sucesso educativo dos alunos;  

3. Sempre que as problemáticas dos alunos o justifiquem, coadjuvada com 

a otimização dos recursos humanos, poder-se-á propor à tutela a 

autorização para a constituição de grupos turma que integrem mais de 

dois alunos com necessidades educativas especiais e/ou a inclusão de 

mais de vinte alunos.  

Das sugestões emanadas dos Departamentos Curriculares de segundo e terceiro ciclo 

resultaram algumas alterações aos critérios de constituição de turmas, a saber:  

Na constituição das Turmas são cumpridos os critérios definidos nos 

normativos legais, considerando-se que:  

1. Na constituição de turmas deverão prevalecer critérios de ordem 

pedagógica, devidamente fundamentados e aprovados pelo Conselho 

Pedagógico (Turma Fénix ou outro projeto); 

2. O número de alunos por turma não deverá ultrapassar o legislado;  

3. Sempre que as problemáticas dos alunos com necessidades educativas 

especiais o justifiquem, coadjuvada com a otimização dos recursos 

humanos, poder-se-á propor à tutela a autorização para a constituição de 

grupos turma que integrem mais de dois alunos com necessidades 

educativas especiais e/ou a inclusão de mais de vinte alunos; 

4. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

5. Nos anos de continuidade deverá ser mantido o grupo/turma, salvo 

indicações específicas do conselho de turma; 

6. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de 

retenção, devendo ser respeitada, em cada turma, a heterogeneidade do 

público escolar, com exceção de projetos devidamente fundamentados e 

ouvido o Conselho Pedagógico;  
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7. Os alunos que apresentem retenções devem ser integrados 

equitativamente nas turmas existentes, não devendo ultrapassar o limite 

de cinco/seis por turma de trinta alunos, caso não implique o 

incumprimento do ponto cinco;  

8. As turmas dos anos sequenciais podem funcionar com um número de 

alunos inferior ao previsto desde que se trate de assegurar o 

prosseguimento de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, 

frequentaram a escola com aproveitamento e tendo sempre em 

consideração que a turma ou disciplina pode funcionar com número de 

alunos inferior ao regulamentado, quando for única;  

9. De modo a permitir o trabalho experimental, far-se-á, sempre que a 

legislação e os condicionalismos físicos o permitam, o desdobramento no 

tempo correspondente a um bloco de noventa minutos nas áreas 

curriculares disciplinares de Ciências Naturais e Físico-Química quando 

o número de alunos da turma cumprir com o legislado sobre a matéria;  

10. Na componente de Expressões e Tecnologias a disciplina de oferta de 

escola é Educação Musical no sétimo ano de escolaridade e Educação 

Tecnológica no oitavo ano de escolaridade;  

11. O número mínimo de alunos para a abertura da disciplina de Educação 

Moral e Religiosa é definido em normativo próprio, podendo ser 

agrupados alunos de várias turmas do mesmo ano, no segundo e terceiro 

ciclos e de vários anos, no primeiro ciclo, de forma a perfazer o número 

mínimo exigido, e desde que o horário de cada turma o permita;  

12. Os pedidos formulados pelos Encarregados de Educação, entregues no 

ato de matrícula, devem ser respeitados, sempre que possível e desde que 

devidamente fundamentados.  

Para a constituição das turmas Fénix, dos anos de escolaridade abrangidos pelo Projeto 

Voar, consideram-se os seguintes critérios:  

a) Apresentam uma ou mais retenções no primeiro, segundo e terceiro ciclo; 

Dificuldades no desenvolvimento das relações interpessoais; 

b) Desconhecimento do papel da escola enquanto instituição de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social;  

c) Inexistência de padrões de referência, de comportamentos assertivos 

pessoal e socialmente (contexto familiar pouco estruturado);  

d) Falta de aspirações socioculturais e profissionais;  

e) Ritmo de aprendizagem muito lento;  

f) Dificuldades ao nível da competência comunicativa;  

g) Dificuldades ao nível do cálculo matemático;  

h) Dificuldades ao nível do raciocínio lógico-dedutivo;  

i) Dificuldades ao nível da atenção e concentração na realização das 

tarefas;  

j) Dificuldades ao nível da organização e tratamento da informação;  

k) Ausência de método de trabalho;  

l) Ausência de hábitos de estudo;  
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m) Assiduidade irregular ou muito irregular;  

n) Risco de abandono escolar;  

o) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas ritmo de aprendizagem 

lento;  

p) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas fraca autonomia na 

realização das tarefas;  

q) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas não dominam as 

linguagens específicas das diferentes áreas curriculares;  

r) Revelam resiliência em superar as suas dificuldades.  

 

 

 

O Conselho Pedagógico aprovou as alterações aos Critérios de Elaboração de Grupos do 

Pré-escolar e de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos, na reunião realizada em 

03/07/2014. 
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Matriz Curricular  
 

Primeiro Ciclo 
1º e 2º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 8 horas 

Matemática 7 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
3º e 4º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 
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Segundo Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 5º Ano 6º Ano 

Português 6 tempos 6 tempos 

Inglês 3 tempos 3 tempos 

História e Geografia de Portugal 3 tempos 3 tempos 

Matemática 6 tempos 6 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 

Educação Tecnológica 2 tempos 2 tempos 

Educação Musical 2 tempos 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 30t / 31t (1350’ / 1395’) 30t / 31t (1350’ / 1395’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 

 Carga Semanal: 50’ Carga Semanal: 50’ 

Apoio ao Estudo 200’ 200’ 

Total 1595’ / 1640’ 1595’ / 1640’ 

 

Terceiro Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Inglês 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Francês 3 tempos 3 tempos 2 tempos 

História  2 tempos 3 tempos 3 tempos 

Geografia 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Matemática 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Físico-Química 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação a) 1 tempo 1 tempo  

Educação Musical a) 1 tempo   

Educação Tecnológica a)  1 tempo  

Educação Física 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t 
(1530’ / 1575’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

Total 1595’ / 1640’ 1485’/1575’ 1485’/1575’ 
a) Organização Anual 

O Conselho Pedagógico aprovou a manutenção da matriz curricular em vigor no 

Agrupamento, na reunião realizada em 03/07/2014 

. 
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Ano Letivo 2014/2015 

Matriz Curricular do Percurso Curricular Alternativo -7º ano  
 

Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 

Português 5 tempos 

Inglês 3 tempos 

História  2 tempos 

Geografia 2 tempos 

Matemática 5 tempos 

Ciências Naturais 2 tempos 

Físico-Química 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação 1 tempo 

Educação Física 3 tempos 

Hortofloricultura 4 tempos 

Artes e Ofícios 4 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t (1530’ / 1575’) 

 

O Conselho Pedagógico aprovou a matriz curricular, na reunião realizada em 03/07/2014. 
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Critérios de Constituição de Turmas – Ano Letivo 2015/2016 
 

O Departamento de Pré-escolar propôs que no que concerne aos Critérios para a 

Constituição dos Grupos de Pré-Escolar deverão ser registados apenas os seguintes: 

• Manutenção dos grupos, na situação de renovação, e nas escolas com 

mais do que uma sala, salvo orientação em contrário da Educadora;  

• A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

O Departamento do Primeiro Ciclo propõe que sejam aprovados os seguintes critérios 

para a constituição de turmas do primeiro ciclo, a saber:  

• Não incluir, preferencialmente, mais do que dois anos de escolaridade;  

• A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter 

o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

• Quando for necessário constituir uma turma com dois anos de 

escolaridade, é da responsabilidade de cada escola constituir as turmas, 

integrando nelas os anos de escolaridade que considerar convenientes para o 

sucesso educativo dos alunos;  

Das sugestões emanadas dos Departamentos Curriculares de segundo e terceiro ciclo 

resultaram algumas alterações aos critérios de constituição de turmas, a saber:  

• Sempre que a gestão dos recursos do Agrupamento o permitam deverão 

ser constituídas turmas com base no conceito de homogeneidade relativa, 

implementando-se assim o modelo organizacional que sustenta o Projeto 

Fénix, metodologia do Projeto Mais Sucesso Escolar da Direção Geral de 

Educação;  

• Nos anos de escolaridade em que for possível constituir turmas Fénix, 

estas serão constituídas em função do perfil de aluno definido para o projeto, 

embora as turmas Não Fénix do ano abrangido sigam os critérios gerais de 

formação de turmas, a saber:  

• As turmas deverão ser constituídas no cumprimento dos princípios legais 

e assegurando a heterogeneidade e respetiva inclusão das crianças e jovens, 

tendo sempre como enfoque principal a promoção do sucesso e a redução do 

abandono escolar;  
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•  A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a 

manter o equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

• Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de 

retenção, com exceção de projetos devidamente fundamentados e ouvido o 

Conselho Pedagógico; devendo ser respeitada a necessidade de integrar de 

forma equilibrada os alunos nesta situação;  

• Sempre que, para cumprir o critério acima registado, respeitando o 

número mínimo e máximo de alunos por turma previstos na lei, não for 

possível dar continuidade aos grupos turma que transitaram, os mesmos 

serão reorganizados no cumprimento das orientações da Rede Escolar;  

• Os grupos-turma devem permitir, sempre que possível, uma otimização 

dos recursos humanos, com vista à aplicação de medidas de promoção do 

sucesso escolar;  

• Os grupos-turma devem ter em conta as recomendações dos Conselhos 

de Turma e respetivos Diretores de Turma, no que concerne às dinâmicas 

observadas na turma, procurando reorganizar os grupos numa perspetiva de 

inclusão e heterogeneidade, equilibrando sempre que possível os perfis de 

desempenho e os níveis de funcionalidade do aluno como entidade 

individual e da turma enquanto grupo aprendente.  

Para a constituição das turmas Fénix /grupos de homogeneidade relativa, consideram-se 

os seguintes critérios:  

a) Apresentam uma ou mais retenções no primeiro, segundo e terceiro ciclo;  

b) Dificuldades no desenvolvimento das relações interpessoais; 

c) Desconhecimento do papel da escola enquanto instituição de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal e social;  

d) Inexistência de padrões de referência, de comportamentos assertivos 

pessoal e socialmente (contexto familiar pouco estruturado);  

e) Falta de aspirações socioculturais e profissionais;  

f) Ritmo de aprendizagem muito lento;  

g) Dificuldades ao nível da competência comunicativa;  

h) Dificuldades ao nível do cálculo matemático;  

i) Dificuldades ao nível do raciocínio lógico-dedutivo;  

j) Dificuldades ao nível da atenção e concentração na realização das 

tarefas;  

k) Dificuldades ao nível da organização e tratamento da informação;  

l) Ausência de método de trabalho;  

m) Ausência de hábitos de estudo;  

n) Assiduidade irregular ou muito irregular;  

o) Risco de abandono escolar;  
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p) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas ritmo de aprendizagem 

lento;  

q) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas fraca autonomia na 

realização das tarefas;  

r) Revelam interesse e capacidade de trabalho mas não dominam as 

linguagens específicas das diferentes áreas curriculares;  

s) Revelam resiliência em superar as suas dificuldades.  

 

 

O Conselho Pedagógico aprovou as alterações aos Critérios de Elaboração de Grupos do 

Pré-escolar e de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos, na reunião realizada em 

24/06/2015. 
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Matriz Curricular  
 

Primeiro Ciclo 
1º e 2º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 8 horas 

Matemática 7 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
3º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Inglês 2 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 27h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 3 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
4º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 
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Segundo Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 5º Ano 6º Ano 

Português 6 tempos 6 tempos 

Inglês 3 tempos 3 tempos 

História e Geografia de Portugal 3 tempos 3 tempos 

Matemática 6 tempos 6 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 

Educação Tecnológica 2 tempos 2 tempos 

Educação Musical 2 tempos 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 30t / 31t (1350’ / 1395’) 30t / 31t (1350’ / 1395’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 

 Carga Semanal: 50’ Carga Semanal: 50’ 

Apoio ao Estudo 200’ 200’ 

Total 1595’ / 1640’ 1595’ / 1640’ 

 

Terceiro Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Inglês 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Francês 3 tempos 3 tempos 2 tempos 

História  2 tempos 3 tempos 3 tempos 

Geografia 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Matemática 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Físico-Química 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação a) 1 tempo 1 tempo  

Educação Musical a) 1 tempo   

Programação a)  1 tempo  

Educação Física 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t 
(1530’ / 1575’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

Total 1595’ / 1640’ 1485’/1575’ 1485’/1575’ 
a) Organização Anual 

O Conselho Pedagógico aprovou a presente matriz curricular em vigor no Agrupamento, 

na reunião realizada em 24/06/2015. 
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Ano Letivo 2015/2016 

Matriz Curricular do Percurso Curricular Alternativo -8º ano  
 

Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 8º Ano 

Português 5 tempos 

Inglês 2 tempos 

História  3 tempos 

Geografia 2 tempos 

Matemática 5 tempos 

Ciências Naturais 2 tempos 

Físico-Química 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 

Educação para a Cidadania 1 tempos 

Hortofloricultura 4 tempos 

Artes e Ofícios 4 tempos 

TOTAL 33t 
(1485’) 

 

 

 

O Conselho Pedagógico aprovou a presente matriz curricular em vigor no Agrupamento, 

na reunião realizada em 24/06/2015. 
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Critérios de Constituição de Turmas – Ano Letivo 2016/2017 
No cumprimento do artigo n. 17, Capítulo V, do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de sete de 

maio, na redação dada pelo Despacho normativo n.º 1-H/2016, de catorze de abril, o Conselho 

Pedagógico pronunciou-se sobre os seguintes critérios de constituição de turmas, a saber:  

Pré-escolar  

 Manutenção dos grupos, na situação de renovação, e nas escolas com mais do 

que uma sala, salvo orientação em contrário da Educadora;  

 A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o 

equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

Primeiro Ciclo: 

1. Não incluir, preferencialmente, mais do que dois anos de escolaridade;  

2. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o 

equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

3. Quando for necessário constituir uma turma com dois anos de escolaridade, é da 

responsabilidade de cada Conselho de Estabelecimento constituir as turmas, 

integrando nelas os anos de escolaridade que considerar convenientes para o 

sucesso educativo dos alunos;  

4. Afixação, na escola sede, da lista dos alunos inscritos e matriculados no primeiro 

ano apenas no dia um de agosto, uma vez que a matrícula em plataforma permite 

a mobilidade de dados até às vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia 

trinta e um de julho.  

Segundo e terceiro ciclo:  

1. Sempre que a gestão dos recursos do Agrupamento o permita deverão ser 

constituídas turmas com base no conceito de homogeneidade relativa, 

implementando-se assim o modelo organizacional que sustenta o Projeto Fénix, 

metodologia do Projeto Mais Sucesso Escolar da Direção Geral de Educação e a 

sua constituição deverá ter em conta o seguinte perfil de aluno/desempenho, a 

saber:  

1.1. Apresentam uma ou mais retenções no primeiro, segundo e terceiro ciclo;  

1.2. Dificuldades no desenvolvimento das relações interpessoais;  

1.3. Desconhecimento do papel da escola enquanto instituição de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal e social; 

1.4. Inexistência de padrões de referência, de comportamentos assertivos pessoal e 

socialmente (contexto familiar pouco estruturado);  

1.5. Falta de aspirações socioculturais e profissionais;  

1.6. Ritmo de aprendizagem muito lento;  

1.7. Dificuldades ao nível da competência comunicativa;  

1.8. Dificuldades ao nível do cálculo matemático;  

1.9. Dificuldades ao nível do raciocínio lógico-dedutivo;  

1.10. Dificuldades ao nível da atenção e concentração na realização das tarefas;  
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1.11. Dificuldades ao nível da organização e tratamento da informação;  

1.12. Ausência de método de trabalho;  

1.13. Ausência de hábitos de estudo;  

1.14. Assiduidade irregular ou muito irregular;  

1.15. Risco de abandono escolar;  

1.16. Revelam interesse e capacidade de trabalho mas ritmo de aprendizagem lento;  

1.17. Revelam interesse e capacidade de trabalho mas fraca autonomia na realização 

das tarefas;  

1.18. Revelam interesse e capacidade de trabalho mas não dominam as linguagens 

específicas das diferentes áreas curriculares;  

1.19. Revelam resiliência em superar as suas dificuldades. 

2. As turmas não abrangidas pelo Projeto Fénix deverão seguir os seguintes critérios, 

a saber:  

2.1. As turmas deverão ser constituídas no cumprimento dos princípios legais e 

assegurando a heterogeneidade e respetiva inclusão das crianças e jovens, tendo 

sempre como enfoque principal a promoção do sucesso e a redução do abandono 

escolar;  

2.2.  Os grupos-turma devem permitir, sempre que possível, uma otimização dos 

recursos humanos, com vista à aplicação de medidas de promoção do sucesso 

escolar;  

2.3. A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o 

equilíbrio relativamente à idade e sexo;  

2.4. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção, 

com exceção de projetos, devidamente fundamentados e ouvido o Conselho 

Pedagógico, devendo ser respeitada a necessidade de integrar de forma 

equilibrada os alunos nesta situação;  

2.5. Sempre que, para cumprir o critério acima registado, respeitando o número 

mínimo e máximo de alunos por turma previstos na lei, não for possível dar 

continuidade aos grupos turma que transitaram, os mesmos serão reorganizados 

no cumprimento das orientações da Rede Escolar;  

2.6. Verificando-se a situação prevista no 2.5, a constituição de grupos/turmas deve 

ter em conta as recomendações dos Conselhos de Turma e respetivos Diretores 

de Turma, no que concerne às dinâmicas observadas na turma, procurando 

reorganizar os grupos numa perspetiva de inclusão e heterogeneidade, 

equilibrando sempre que possível os perfis de desempenho e os níveis de 

funcionalidade do aluno como entidade individual e da turma enquanto grupo 

aprendente.  

 

O Conselho Pedagógico aprovou as alterações aos Critérios de Elaboração de Grupos do 

Pré-escolar e de turmas do primeiro, segundo e terceiro ciclos, na reunião realizada em 

20/06/2016. 
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PROJETO EDUCATIVO 

Matriz Curricular  
 

Primeiro Ciclo 
1º e 2º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 8 horas 

Matemática 7 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 25h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 5 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 

 

Primeiro Ciclo 
3º e 4º Ano 

Componentes do Currículo Carga Semanal 

Português 7/8 horas 

Matemática 7/8 horas 

Inglês 2 horas 

Estudo do Meio 4 horas 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 horas 

Apoio ao Estudo 2 horas 

Educação para a Cidadania 1 hora 

TOTAL 27h 

Atividades de Enriquecimento Escolar 3 h 

Educação Moral Religiosa Católica 1 hora 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO 

PROJETO EDUCATIVO 

Segundo Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 5º Ano 6º Ano 

Português 6 tempos 6 tempos 

Inglês 3 tempos 3 tempos 

História e Geografia de Portugal 3 tempos 3 tempos 

Matemática 6 tempos 6 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 

Educação Tecnológica 2 tempos 2 tempos 

Educação Musical 2 tempos 2 tempos 

Educação Física 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 30t / 31t (1350’ / 1395’) 30t / 31t (1350’ / 1395’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 

 Carga Semanal: 50’ Carga Semanal: 50’ 

Apoio ao Estudo 200’ 200’ 

Total 1595’ / 1640’ 1595’ / 1640’ 

 

Terceiro Ciclo 
Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Português 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Inglês 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Francês 3 tempos 3 tempos 2 tempos 

História  2 tempos 3 tempos 3 tempos 

Geografia 3 tempos 2 tempos 3 tempos 

Matemática 5 tempos 5 tempos 5 tempos 

Ciências Naturais 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Físico-Química 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Visual 2 tempos 2 tempos 3 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação a) 1 tempo 1 tempo  

Educação Musical a) 1 tempo   

Programação a)  1 tempo  

Educação Física 3 tempos 3 tempos 3 tempos 

Educação Moral Religiosa Católica 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

TOTAL 34t / 35t 
(1530’ / 1575’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

33t/34t 
(1485’ / 1530’) 

Educação para a Cidadania 1 tempo 1 tempo 1 tempo 

Total 1595’ / 1640’ 1485’/1575’ 1485’/1575’ 
a) Organização Anual 

O Conselho Pedagógico aprovou a manutenção da matriz curricular em vigor no 

Agrupamento, na reunião realizada em 20/06/2016. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO 

PROJETO EDUCATIVO 

Ano Letivo 2016/2017 

Matriz Curricular do Percurso Curricular Alternativo -6º ano  
 

Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

Formação Geral  

Português 6 tempos 

Inglês 2 tempos 

Matemática 6 tempos 

Educação Física 3 tempos 

TOTAL 765’ 

Formação Complementar  

História e Geografia de Portugal 2 tempos 

Ciências Naturais 4 tempos 

Educação Visual 2 tempos 

Educação Tecnológica 5 tempos 

TOTAL 585’ 

TOTAL 1350’ 

 

Projetos Multidisciplinares 
 

Designação dos Projetos Disciplinas Envolvidas 

ReciclArt Ciências Naturais, Educação Visual, Educação 

Tecnológica, História e Educação Física 

Mãos à Horta Ciências Naturais e Educação Tecnológica 

Estórias com História História e Geografia de Portugal, Português, 

Educação Visual e Educação Física 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ AFONSO 

PROJETO EDUCATIVO 

Matriz Curricular do Percurso Curricular Alternativo -9º ano  
 

Componentes do Currículo Carga Semanal: tempos 45’ 

Formação Geral  

Português 5 tempos 

Inglês 2 tempos 

Matemática 5 tempos 

Educação Física 2 tempos 

TOTAL 630’ 

Formação Complementar  

Francês 1 tempo 

História 4 tempos 

Ciências Naturais 2 tempos 

Educação Visual 2 tempos 

Educação Tecnológica 7 tempos 

Tecnologias da Informação e Comunicação 2 tempos 

TOTAL 810’ 

TOTAL 1440’ 

 

Projetos Multidisciplinares 
 

Designação dos Projetos Disciplinas Envolvidas 

Cidadania e Mundo Atual História, Francês, Inglês e TIC 

Mãos à Horta Educação Tecnológica, Ciências Naturais e 

TIC 

Bonecos & Companhia Educação Visual e Educação Tecnológica 

Blog da Turma Tecnologias da Informação e Comunicação em 

articulação com as restantes disciplinas do 

currículo 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Pedagógico aprovou as matrizes curriculares, na reunião realizada em 

21/07/2016. 

 


