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1.Introdução
É ponto assente que o Projeto Educativo, doravante designado por PE, se constitui como documento
indispensável e intrinsecamente identitário de qualquer comunidade educativa e estruturante da respetiva ação.
Terminado o período de vigência do Projeto Educativo deste Agrupamento de Escolas (2016/2019), importa
agora (neste momento de importantes mudanças ao nível das políticas educativas) proceder à sua revisão,
adaptação e ajustamento aos novos paradigmas.
Porém, é de fácil constatação que a última versão do PE continua a revelar validade, pertinência e atualidade,
antecipando até algumas das ideias nucleares dos normativos recentemente publicados. Falamos,
nomeadamente, da base humanista e inclusiva que lhes está subjacente e do enfoque que conferem à
componente de Cidadania e Desenvolvimento.
Assim, e porque julgamos que continua oportuna e relevante a reflexão constante no preâmbulo do último PE,
optamos por transcrever algumas passagens:
“Já quase duas décadas volvidas desde o início do século XXI, todos continuamos certamente a sentir que
somos testemunhas de tempos de viragem. Tempos de economia anémica e de radicais transformações
sociais, tempos de crises identitárias e de acentuadas mudanças no nosso sistema de valores, tempos de um
primado das ciências e das tecnologias, mas também tempos de uma aposta urgente e inevitável no
desenvolvimento sustentável. É de uma verdadeira revolução de que falamos, muito mais do que meramente
tecnológica, trata-se de uma revolução cultural e historicamente relevante! ………………………………………..
É indubitável que a Educação hoje se constitui como um processo deveras complexo e multidimensional, daí o
nosso entendimento que o sucesso e a eficácia da Escola do futuro dependerão da nossa capacidade de
compreender as suas diferentes e complexas realidades e de criar estratégias conjuntas e concertadas. A
Escola do futuro deve ser capaz de antecipar e projetar saberes e de ser ágil ao integrar e articular os
diferentes conhecimentos, consubstanciando e tornando eficaz o processo de ensino/aprendizagem. Deve ser,
sobretudo, um espaço de desenvolvimento pessoal e emocional, onde se respire novidade e criatividade.”
Parece-nos, desta forma, legítimo sublinhar que antecipamos algumas das ideias chave dos novos normativos
quando verificamos que:
i) o Dec-Lei 55/2018 destaca o atual cenário de globalização e de desenvolvimento tecnológico em aceleração
e ressalta que a sociedade vai ter de enfrentar um futuro de difícil previsão, mas indubitavelmente exigente e
estimulante para o desenvolvimento humano. Mais, remete-nos para a necessidade de todos os intervenientes
no processo de capacitação darem resposta àqueles desafios, designadamente à implementação uma escola
inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos, num coerente cruzamento com o DecLei 54/2018 e a Lei nº 116 de 2019.
ii) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória sublinha que, agora mais do nunca, é crucial e
determinante refletir sobre a forma como a Escola vai enfrentar os desafios deste novo tempo e como vai
resolver as diversas questões que estes suscitam. Citando o documento, “Perante os outros e a diversidade do
mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão,
a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos”.
Os diplomas citados são referenciais incontornáveis para as decisões a adotar por decisores e atores
educativos ao nível dos estabelecimentos de educação e ensino e dos organismos responsáveis pelas políticas
educativas, constituindo-se como matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da
escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na avaliação
interna e externa do ensino e da aprendizagem.
Estamos em plena sintonia com esta contextualização e inteiramente conscientes que a Escola, ambiente
favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências, terá de pôr em prática mudanças efetivas e
produtivas a nível do conhecimento e da ação que permitirão transformá-la num lugar de inclusão,
aprendizagem e de crescimento global.
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2. Diagnóstico Estratégico
2.1 Caraterização do Meio/Contexto Físico e Social
A freguesia de Águas Santas situa-se na periferia urbana do Porto, a 4 km desta cidade e a 8 km da cidade da
Maia, sede do concelho. Devido à sua privilegiada localização e a uma boa rede de transportes públicos,
conheceu nas últimas décadas, uma significativa expansão urbanística e populacional, tendo-se mesmo
tornado numa das mais populosas freguesias do concelho da Maia. Terra próspera, de economia rural à
partida, foi desenvolvendo o seu comércio e viu criadas algumas estruturas industriais, como é o caso da atual
Cerealis. Esta importante unidade fabril teve origem nos tradicionais “Moinhos de Laje”, um dos muitos
moinhos de água que outrora funcionavam nas margens do Rio Leça. Este curso de água, que atravessa a
freguesia, nasce no monte Córdova, em Santo Tirso, e desagua em Leça da Palmeira (junto ao porto de
Leixões), chegou a ser considerado um dos mais poluídos da Europa. Desde esses tempos, há algumas
décadas que vários projetos de diferentes municípios têm visado a sua despoluição e a requalificação da sua
envolvente.
A freguesia de Águas Santas tem assistido a um contínuo crescimento demográfico, facto que decorre da sua
proximidade à cidade do Porto. Constata-se que muitos dos seus cerca de 30 mil habitantes trabalham e
deslocam-se diariamente para a cidade do Porto, o que torna a freguesia num dos dormitórios da cidade.
Os últimos Censos (2011) revelaram que 13,7% da população residente se situa na faixa etária entre os 15 e
os 24 anos e 58,4% na faixa etária dos 25 aos 65 anos, dados que comprovam que se trata de uma população
jovem.
Este crescente número de novos residentes, com origens múltiplas, resulta numa inequívoca diversidade
sociológica caracterizada por desenraizamento cultural, heterogeneidade socioeconómica e níveis díspares de
escolarização e de formação.

Imagem 1. Águas Santas e Grande Porto
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Imagem 2. Localização das escolas do AEAS

2.2 Caraterização do Agrupamento
2.2.1 Recursos Físicos e Materiais
É neste contexto físico e social que se situa o Agrupamento de Escolas de Águas Santas. O AEAS é um
agrupamento vertical constituído em 2008 e formado atualmente pelas escolas que a seguir se descrevem
sumariamente.
o

EB1/JI de Moutidos
O Jardim de Infância funciona num edifício construído de raiz, num espaço físico independente da
EB1, mas com acesso a esta. É composto por três salas de aulas, um polivalente e um gabinete para
reuniões. Compreende, ainda, uma área de recreio e um parque infantil.

o

EB1 de Moutidos
A construção da EB1 de Moutidos data de 1949 segundo o Plano Centenário. Esta escola foi
intervencionada no ano letivo 2018/19, sofrendo obras significativas que se inserem no programa
alargado de valorização das escolas EB1 e Centros Escolares, da responsabilidade da Câmara
Municipal da Maia. A escola do 1º ciclo é constituída por dois edifícios de dois pisos, com 6 salas cada,
zona de recreio, zona ajardinada e campo de jogos. Tem ainda um edifício de construção mais recente
onde funciona a cantina, que serve simultaneamente os alunos do 1º ciclo e os alunos do Jardim de
2
Infância. Esta escola possui ainda uma sala de professores, biblioteca com 45 m , gabinete de
coordenação e reprografia.
Projeto Educativo 2019/2023
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o

Centro Escolar da Pícua
A antiga EB1 da Pícua entrou em funcionamento no ano letivo de 2006/2007. Em 2014, foi alvo de
obras de ampliação que permitiram a abertura de onze salas, oito destinadas à lecionação do 1º Ciclo,
duas consignadas ao Jardim de Infância e uma sala adaptada destinada a alunos com medidas
adicionais e adequações significativas (recurso CAA). Possui, também, um refeitório, uma cozinha
devidamente equipada, uma sala de reuniões, cinco pequenos gabinetes, um polivalente e um campo
de jogos devidamente equipado.

o

Centro Escolar da Gandra
Construído no ano 2011, trata-se de um edifício de dois andares, com espaços amplos e luminosos.
Possui cinco salas de atividades para o Jardim de Infância e doze salas de aula de lecionação para o
1º Ciclo. Dispõe de uma biblioteca, uma sala de informática, uma sala polivalente designada por “sala
de artes”. Conta, ainda, com um espaço exterior extenso e ajardinado, com um pequeno parque
infantil e um campo de jogos coberto. Possui uma cozinha bem equipada, um refeitório espaçoso e
luminoso que funciona como espaço polivalente.

o

Centro Escolar do Corim
Construído em duas fases distintas, a primeira em 1976 e a segunda em 2010, este centro escolar é
constituído por onze salas de aula, das quais três são destinadas ao Jardim-de-infância e as restantes
ao primeiro ciclo. Possui um gabinete para a coordenação, uma pequena reprografia, um pequeno
laboratório de informática, um salão polivalente e uma sala destinada ao Serviço de Apoio à Família.
Possui um refeitório com cozinha e dispõe de um grande logradouro onde foi instalado um campo de
jogos.

o

Escola Básica e Secundária de Águas Santas (escola-sede do Agrupamento)
A atual localização da Escola Básica e Secundária de Águas Santas remonta ao ano letivo 1986/1987,
embora ao longo dos anos tenha sofrido sucessivas obras de ampliação. No final da última década, foi
incluída no programa de modernização e requalificação do Parque Escolar e alvo de uma intervenção
de fundo, da qual resultou a construção de dois novos edifícios, duas salas de ginástica, incluindo
balneários, vestiários e espaços de apoio, a completa remodelação dos blocos de aulas pré-existentes
e a reabilitação das zonas de lazer exteriores, incluindo as desportivas.
Dos dois novos edifícios construídos, o pavilhão central alberga as áreas administrativas, um auditório,
um anfiteatro, a biblioteca, uma sala polivalente (com bufete e cantina), áreas sociais, vários gabinetes
especializados (Atendimento, Educação Especial, Sala PTE, Centro de Formação), salas de aula
indiferenciadas e específicas (TIC, laboratórios para as ciências experimentais) e salas de trabalho e
de pausa para docentes e não docentes. O segundo edifício construído de raiz está dotado de salas
de aula de tipologia variada e aí está instalada uma das salas do Centro de Apoio à Aprendizagem. A
partir do ano letivo 2015/2016, foi adaptada uma das salas de um pavilhão já existente, para aí
funcionar uma segunda sala de CAA e, já no presente ano letivo, no mesmo pavilhão foi adaptada
uma nova sala para reforçar os espaços do atual CAA. As novas instalações cumprem as atuais
exigências de conforto, segurança e acessibilidade para todos.
A EBSAS está, ainda, equipada com uma estufa que resultou da candidatura da escola ao Prémio
Escolar Montepio Geral, edição 2014, com o projeto “Delícias de Estufa”. A obtenção do 1º prémio
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permitiu a materialização do projeto no ano letivo 2015/16. Este equipamento singular, pois está
adaptada de forma a receber todos os alunos, incluindo os portadores de algum tipo de obstáculo à
aprendizagem, permite a concretização de atividades transdisciplinares centradas na proteção
ambiental/desenvolvimento sustentável e no incremento da consciência cívica.
Nos últimos anos, dois espaços exteriores (um junto à reprografia e outro junto ao Pavilhão A3) foram
requalificados por forma a ampliar os espaços abrigados destinados aos alunos e a proporcionar-lhes
algumas atividades de recreação. De salientar, que o primeiro espaço requalificado resultou da
proposta vencedora, apresentada por um grupo de alunos, no âmbito do Orçamento Participativo das
Escolas. Os referidos melhoramentos aconteceram em estreita colaboração com a associação de pais,
que também contribuiu para dotar os espaços envolventes com mobiliário de exterior.
Em suma, o Agrupamento de Escolas de Águas Santas constitui-se como um conjunto de infraestruturas
escolares ímpares ao serviço dos nossos alunos, das suas famílias e da comunidade em que se inserem.
Ao nível do equipamento e do material didático disponível em cada escola, é de sublinhar a quantidade e a
qualidade das condições que proporcionamos aos nossos alunos. Tendo como horizonte um ensino de
qualidade, todas as escolas no seu conjunto estão dotadas de ferramentas e materiais pedagógicos inovadores
que possibilitam o ensino de todas as áreas do saber- científica, experimental, artística e tecnológica. A título
de exemplo, salienta-se que todas as salas de aula das diferentes escolas do Agrupamento estão equipadas
com computador, videoprojetor de teto, ligação à internet, quadro interativo e/ou quadro branco.
2.2.2 Recursos Humanos
A comunidade docente é constituída por um total de 267 professores, dos quais um segmento significativo
pertence ao quadro do agrupamento. A abertura de vagas de quadro no pré-escolar e no 2º ciclo, ocorrida nos
últimos anos, tem contribuído para garantir maior estabilidade e um vínculo mais duradouro do corpo docente a
desta instituição. Todavia, cerca de 30% dos docentes incluem-se no grupo dos destacados, QZP ou
contratados. Seguindo uma tendência nacional, constata-se que a maioria dos docentes do quadro tem uma
média de idades superior aos 40 anos.
A análise dos dados relativos ao pessoal não docente revela um número significativo de funcionários com
vínculo duradouro à organização, situação que tem permitido uma melhoria a nível do funcionamento das
estruturas e serviços escolares.
Os quadros seguintes completam a caraterização do pessoal docente e não docente:
Quadro 1 - Pessoal Docente / Grau Académico

Grau

Pré- Escolar

1º Ciclo

Matemática e
Ciências
Experimentais

Ciências
Sociais e
Humanas

Doutoramento
Mestrado
Licenciatura
Bacharelato
Outros

-

15
2

1
6
36
2

3
24
42
3

1
5
35
1

17

45

72

42

TOTAIS

Línguas

Expressões

Totais

-

1
16
22
1
2

6
56
194
9
2
267

5
44
49
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Quadro 2 - Pessoal Docente / Situação Profissional

Matemática e
Ciências
Experimentais

Ciências
Sociais e
Humanas

7
1

56
3
8
5

28
11
2
1

45

72

42

Situação

Pré- Escolar

1º Ciclo

Professores
Prof. Destacados
QZP
Contratados
TOTAIS

11
3

37

3
17

Línguas

Expressões

Totais

32

24
5
9
4

188
26
39
14
267

4
10
3
49

42

Quadro 3 - Pessoal Não Docente

Assistentes Técnicos Quadro

N.º
Funcionários
Pré- Escolar
-

N.º
Funcionários
1ºCiclo
-

N.º
Funcionários
EBSAS
5

Assistentes Técnicos CIT

-

-

8

8

Assistentes Operacionais Quadro

1

1

9

11

Assistentes Operacionais CIT

-

17

30

47

Assistentes Operacionais CMM - SAF / CAF

19

-

-

19

Técnicos Superiores Contratados

7

-

-

7

Assistentes Técnicos CMM / SAF / CAF

-

10

-

10

Contrato Emprego Inserção CMM

-

-

-

0

TOTAL

27

28

52

107

Categoria/ Vínculo

Totais
5

2.2.3 População Escolar
A diversidade sociológica que carateriza a população de Águas Santas tem implicações por demais evidentes
na nossa população escolar, que é vincadamente heterogénea.
São muitos os fatores que podem condicionar os processos das aprendizagens dos alunos e a sua participação
na vida da comunidade educativa. Referimo-nos, por exemplo, a meios familiares com baixo nível de
escolaridade e com poucas expectativas face à escola, a situações socio-financeiras débeis resultantes de
baixos rendimentos, do desemprego e da crise económica, às limitações decorrentes de problemas de saúde
física ou mental e outras barreiras à aprendizagem, à inadaptação e dificuldade de integração, no caso dos
alunos estrangeiros e de etnia cigana. Não sendo um paradigma de um agrupamento multicultural, as nossas
escolas são também procuradas por famílias de outras nacionalidades, nomeadamente a brasileira e a
venezuelana.
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É neste contexto, onde todos e cada um importam, que devemos e temos de exercer a nossa ação educativa.
Para que a verdadeira inclusão aconteça, para que possamos responder à diversidade das necessidades e
potencialidades de todos e de cada um dos nossos alunos, é importante, em primeiro lugar, saber reconhecer
essa diversidade. Concebemos este reconhecimento como uma condição basilar para pôr em prática o modelo
de uma Educação para todos e que coloca o aluno no centro da nossa atenção. Entendemos este
reconhecimento/conhecimento, não como uma mera identificação de fatores fatalistas e indutores de fracasso,
mas como registos imprescindíveis à formulação de objetivos, estratégias e metodologias de ensino diversas
que têm como objetivo final o sucesso escolar/educativo de todos. Trata-se, enfim, de considerar a diversidade
para garantir a equidade.

Quadro 4. População Escolar 2019/2020/Distribuição por níveis de ensino

Pré
Escolar

1º CEB

2º CEB

292

814

471

3º CEB
Regular
829

CEF
29

Ensino Secundário
Regular
505

Profissional
185

TOTAL – 3125 Alunos

2.2.4 Recursos Financeiros
As fontes de financiamento que sustentam toda a estrutura funcional do agrupamento centram-se
fundamentalmente em três vetores principais:
Orçamento Anual (proveniente do Orçamento de Estado e de acordo com a proposta elaborada pelo Conselho
Administrativo do agrupamento);
o Orçamento de Receitas Próprias
o Fundos de financiamento providos pelo P.O.C.H. (Programa Operacional Capital Humano), destinados
a financiar, nomeadamente os Cursos Profissionais, e diretamente provenientes do Fundo Social
Europeu.
De referir, ainda, os fundos financeiros oriundos da Autarquia e que suportam as despesas de funcionamento
das atividades dos alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo.
Assim, e de acordo com as orientações provenientes do Conselho Geral sobre as prioridades a considerar na
estruturação do Orçamento Anual, este é sempre elaborado tendo em conta as necessidades básicas de
funcionamento, respeitando os encargos fixos estabelecidos através de contratos já existentes, o
desenvolvimento das atividades previstas no Plano Anual de Atividades do agrupamento, as necessidades de
investimento decorrentes das melhorias desejáveis à modernização das condições operacionais, quer de
estruturas, quer de equipamentos, e os custos necessários à lecionação dos variados cursos curriculares
existentes. A lógica subjacente é a da maximização e poupança dos recursos existentes.
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2. 2.5 Identidade e Cultura
Temos a perceção que alunos, docentes e não docentes, pais e encarregados de educação gostam do clima
de escola que se vivencia nesta comunidade educativa e apreciam o tipo de convivência que aqui se estimula
e promove. Consideramos ser esta uma das principais caraterísticas da nossa identidade, pelo que
continuaremos a defender uma escola onde os alunos se sintam bem, com a qual se identifiquem e onde
sintam que as suas opiniões são tidas em conta. Importa, também, proporcionar aos profissionais que aqui
trabalham as condições necessárias para que possam desenvolver o seu trabalho de forma harmoniosa, aberta
e criativa. Comprometemo-nos a conservar a importância que a escola sempre dispensou às relações
interpessoais e aos afetos, porque “esta é uma escola feita de mãos, muitas mãos!”
Por outro lado, e porque há muito tomamos consciência de que o papel da escola do presente/futuro vai muito
para além dos limites da sala de aula, continuaremos a assumir o compromisso de colocar em prática a nossa
conceção de Escola como um espaço de cultura, de criatividade e iniciativa, de projetos e dinâmicas.
É este o nosso entendimento de um currículo integrador que agrega as todas as atividades e projetos da
escola e os assume como um manancial de aprendizagens e de aquisição de competências. Trata-se de
contribuir para a formação integral dos indivíduos, desenvolvendo a sua autonomia, a sociabilidade, a
cidadania e permitindo-lhes descobrir outras facetas da sua personalidade. Continuaremos, pois, a privilegiar
esta dinâmica coletiva, tão caraterística da nossa comunidade educativa, e que tanto tem contribuído para
fortalecer as relações interpessoais, fidelizar os alunos à escola e combater o absentismo/ abandono escolar.
Acresce, ainda, o reforço do trabalho cooperativo, o fomento do intercâmbio entre turmas/escolas e a
promoção da relação escola/ meio. Exemplos desta nossa identidade, são os inúmeros projetos (locais,
nacionais e internacionais) que continuamos a implementar e os variados clubes que temos em funcionamento.

2.2.6 Avaliação Interna/Pontos Fortes/Áreas de Intervenção

O processo de avaliação interna que temos vindo a praticar, resulta da necessidade de procedermos a uma
autorreflexão que nos permita reconhecer os nossos pontos fortes e, sobretudo, identificar os aspetos que
carecem de melhoria. A constatação destas evidências afirma-se como o motor da nossa ação, que traça as
estratégias mais eficazes para a resolução dos problemas diagnosticados e operacionaliza as mudanças que
se impõem.
Sempre com vista à melhoria da qualidade do ensino que prestamos e à melhoria da eficácia da nossa
organização escolar, continuaremos a apostar nesta nossa cultura de autoavaliação, promovendo o
envolvimento, a participação, a responsabilidade e o compromisso de toda a comunidade educativa.
Assim, as fragilidades evidenciadas nas últimas avaliações interna e externa e a adequação aos novos
diplomas legais permitiram-nos elencar os seguintes pontos fortes e eleger algumas áreas de intervenção:
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Pontos Fortes
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A liderança forte, estável, partilhada e em articulação com a comunidade educativa
A abertura face à mudança e inovação
A oferta educativa diversificada
Ensino profissional
A mobilização e envolvimento da comunidade educativa
A conceção de Escola como um espaço de dinâmicas multinível
O clima de escola
A relação com o meio
A existência de uma cultura de autoavaliação e de melhoria contínua
A existência de uma política de equidade e justiça
O envolvimento da comunidade escolar em projetos

Áreas de Intervenção:
o
o
o
o
o
o
o
o

Qualidade de ensino e da aprendizagem assente numa abordagem multinível
Articulação Curricular/Articulação entre ciclos
Trabalho colaborativo e interdisciplinar
Exercício efetivo de autonomia e flexibilidade curricular
Garantia de uma escola verdadeiramente inclusiva
Promoção do sucesso/Resultados escolares
Melhoria na gestão da disciplina na sala de aula
Qualidade dos apoios educativos

3. Missão e Visão
3.1. Missão
A nossa grande missão. Enquanto escola pública é, pois, tornar este agrupamento de escolas num espaço de
aprendizagem, de interação e de inclusão, onde todos os alunos encontrem as condições propícias a uma
educação de qualidade e onde possam “crescer” enquanto cidadãos ativos, responsáveis, autónomos,
participativos, dotados de espírito crítico, mas respeitadores dos princípios democráticos e da diferença.
Destarte, e em consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e com o Dec- Lei 54/
2018, este nosso compromisso assenta nos seguintes princípios
o

Humanismo

o

Autonomia e Flexibilidade

o

Inclusão

o

Voluntarismo
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3.2 Visão
É a forma como concebemos a escola do presente/futuro que motiva a nossa ação e nos leva a almejar que o
nosso agrupamento se afirme e seja reconhecido como um meio educativo de excelência, onde se:
o

promove intencionalmente a curiosidade face ao saber;

o

valoriza a reflexão e a inovação;

o

trabalha o desenvolvimento de competências (conhecimentos, capacidades e atitudes);

o

promove o empenho, a capacidade de trabalho, a iniciativa e o mérito;

o

aspira ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade;

o

valoriza a liberdade, o espírito crítico e a participação cívica;

o

incrementa a consciência ambiental;

o

dá particular importância à inclusão pessoal e social;

o

pretende desenvolver a tolerância, o respeito pelo outro e o espírito de solidariedade;

o

aprende a respeitar a herança cultural, cultivando o diálogo entre a cultura de origem dos seus alunos e a
cultura escolar;

o

estimula o envolvimento de toda a comunidade educativa na identificação e resolução de problemas;

o

promove uma harmoniosa e sustentável convivência entre a comunidade educativa e o meio envolvente.

3.3 Plano Estratégico
O plano estratégico deste agrupamento de escolas assenta e desdobra-se nas seguintes ações:
3.3.1 Implementação de métodos e práticas inovadores no processo ensino- aprendizagem
Neste domínio, mantendo uma atitude de abertura face à inovação/mudança e tendo em conta que as práticas
pedagógicas e didáticas têm de se adequar à globalidade da ação educativa e às finalidades do perfil de
competências dos alunos, é nosso compromisso:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

potenciar as excelentes condições físicas das nossas escolas;
maximizar a utilização dos equipamentos e meios tecnológicos disponíveis;
organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem;
organizar o ensino recorrendo a materiais, técnicas, instrumentos e formas de trabalho
diversificados;
promover a integração e troca de saberes;
promover a adequação dos processos de ensino às necessidades e condições individuais de
cada aluno;
promover uma efetiva utilização das tecnologias, prevendo a utilização crítica das fontes de
informação e das TIC;
fomentar o uso das tecnologias em contextos inter e transdisciplinares;
estimular o desenvolvimento de projetos educacionais colaborativos e comunidades virtuais de
aprendizagem;
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o

disponibilizar na rede os recursos organizados e produzidos, prolongando os momentos de
aprendizagem no tempo e no espaço.

3.3.2

Implementação de práticas de promoção do sucesso

É o sucesso educativo de todos e cada um dos nossos alunos que nos importa, daí decorrendo a
implementação de medidas de promoção do sucesso que visam o combate às fragilidades encontradas. O
plano de ação (traçado numa lógica de maior articulação entre os diversos ciclos de ensino, tirando partido
efetivo da nossa organização vertical) identifica fragilidades, inclui as medidas a implementar e as metas que
se pretendem atingir.
São cinco as medidas incluídas no Plano PSE 18/20:
Nível de proficiência da leitura e escrita dos alunos dos 1º e 2º anos.
Clima de ordem e disciplina na sala de aula.
Melhorar a taxa de conclusão do 7º ano.
Eu tenho voz
Projeto+
Com a implementação destas medidas, pretendemos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

melhorar o nível de proficiência na leitura e escrita dos alunos do 1º ciclo;
promover o clima de ordem e disciplina na sala de aula.
melhorar as competências pessoais e sociais dos alunos.
promover competências profissionais colaborativas na gestão da aula e na relação pedagógica.
envolver e responsabilizar alunos e famílias no processo educativo.
melhorar as taxas de transição no 2º ano, 7º e 8º anos;
melhorar as taxas de conclusão no 9º ano;
melhorar as taxas de sucesso a português, matemática e inglês ;
melhorar a qualidade do sucesso;
melhorar a eficácia dos programas de tutoria comportamental;
melhorar o funcionamento das turmas +;
criar laços de empatia;
fomentar a cidadania e participação;
promover momentos de partilha e debate;
estimular a experimentação de soluções alternativas e inovadoras de autoaprendizagem,
recorrendo à metodologia de projeto e às novas tecnologias, dando continuidade ao Projeto+ em
todos os ciclos de ensino;
melhorar a orientação vocacional;
mobilizar toda a comunidade educativa para a consecução destes propósitos.

3.3.3

Projeto Interno de Autonomia e Flexibilidade Curricular

No contexto das grandes mudanças a que repetidamente já aludimos, o ano letivo 2018/2019 foi um ano de
grandes desafios e de ampla reflexão e aprendizagem. Fomos provocados a questionar e a flexibilizar a rigidez
disciplinar em que todos fomos/estamos “formatados”, precisamos de nos apropriar do essencial das
aprendizagens e de as estruturar em torno de novas opções curriculares.
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O grande desafio com que nos deparamos foi e continua a ser proceder a uma reconfiguração do processo de
ensino conducente a uma:
o
o
o

gestão curricular flexível e interdisciplinar centrada em lógicas de projeto/s integradores;
transição de conteúdos disciplinares estruturados para uma diferente (re) organização dos
conteúdos/aprendizagens numa lógica articulada e interdisciplinar;
fidelização pedagógica dos docentes ao/s conselho/s de turma, em detrimento da
compartimentação disciplinar, permitindo que os professores trabalhem e aprendam uns com
os outros e para além das barreiras disciplinares;

Neste âmbito, o trabalho levado a cabo (amplamente participado) centrou-se nos anos iniciais de ciclo e
revelou-se útil e produtivo. Foram dados passos consistentes no sentido de criar as condições organizacionais
necessárias para um trabalho mais concertado e colaborativo, nomeadamente no que diz respeito à
constituição das equipas educativas e à análise das confluências curriculares com vista à criação das DAC
(domínios de autonomia curricular). Consideramos nuclear o enfoque dado ao trabalho colaborativo, dado que,
por um lado, potencia a gestão vertical do currículo e a sequencialidade das aprendizagens de modo a
assegurar o desenvolvimento consistente das aprendizagens e a melhoria dos resultados escolares e, por
outro lado, favorece a supervisão da prática letiva, enquanto estratégia formativa interpares.
Este novo paradigma organizacional teve óbvias implicações na elaboração dos horários e, ainda, na
conceção/ocupação das salas e outros espaços. De facto, novas práticas implicam a conceção de “novos”
espaços de aprendizagem, pelo que a disposição das salas de aula poderá apresentar uma geografia variável.
Uma diferente configuração da sala de aula “obriga” a uma descentralização face à pedagogia magistral,
permitindo agrupar os alunos de modo diverso numa atitude de produção e projeto, escapando ao modelo
tradicional predominantemente transmissivo.
Por outro lado, foi levada a cabo uma análise aturada sobre o reposicionamento legal face à avaliação das
aprendizagens. Esta reflexão abriu caminho no sentido da reformulação (neste momento já concluída) dos
critérios de avaliação de todos os níveis de ensino.
Ressalta dessa análise:
o
o
o
o

a afirmação de apenas duas modalidades de avaliação: formativa e sumativa;
o relevo dado à avaliação formativa enquanto principal modalidade, que assume um caráter contínuo
e recorre a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação
adequados aos alunos, às aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem.
a clarificação/explicitação do papel da avaliação formativa que, “ao serviço da aprendizagem”,
“fornece informação”, permite a regulação/revisão do processo de ensino e de aprendizagem;
a participação e o envolvimento do aluno (e dos pais e encarregados de educação) em todo o
processo avaliativo.

Este reposicionamento do processo avaliativo tem como implicações:
o colocar o enfoque dos procedimentos, estratégias e instrumentos de avaliação mais no/s processo/s
do que no/s resultado/s, considerando que a avaliação é parte integrante da aprendizagem e
avaliação formativa a principal modalidade de avaliação;

a

o expressar em linguagem clara os descritores de competências, os procedimentos a adotar e a
informação veiculada, tendo em vista a eficácia do processo e o envolvimento dos alunos na
autorregulação das aprendizagens;
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o

clarificar junto dos alunos e dos pais e encarregados de educação a lógica das ponderações dos
diversos instrumentos de avaliação, conforme critérios de avaliação das diferentes disciplinas;

o

analisar os dados relativos ao desempenho dos alunos (avaliação interna/externa das aprendizagens)
e ao desenvolvimento do currículo, valorizando leituras de complementaridade, de modo a potenciar a
melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem.

A matriz que serviu de base para a elaboração dos critérios de avaliação de todas as disciplinas, aprovada em
Conselho Pedagógico, consta do PEDC (Plano de Estudo e Desenvolvimento Curricular) anexo a este PE.

3.3.4

Implementação da Estratégia Interna da Educação para a Cidadania

Tal como preconizado pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), a Estratégia da
Educação para a Cidadania do Agrupamento de Escolas de Águas Santas (EECAEAS) será um instrumento
integrador das diversas áreas do saber, transversal a toda a prática educativa e que supõe, para além de uma
dinâmica curricular, uma dinâmica de escola, ocupando um lugar central na vida desta e da comunidade
envolvente. Esta visão implica uma abordagem a toda a escola, a Whole School Approach, na medida em que:
o

decorre de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções pontuais;

o

está integrada no currículo, nas atividades (não) letivas, nas rotinas escolares e
articula-se com o trabalho em parceria com a comunidade envolvente;

o

assenta em práticas educativas promotoras da inclusão;

o

sustenta-se no desenvolvimento profissional contínuo dos docentes;

o

envolve

alunos

em

metodologias

ativas,

facilitando

o

desenvolvimento

de

competências pessoais e sociais;
o

está integrada nas políticas e práticas da escola democrática, envolvendo toda a
comunidade escolar;

o

promove o bem-estar e a saúde individual e coletiva;

o

está alinhada com as especificidades de alunos/as e as prioridades da comunidade
educativa e apoia-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e
participação.

Após a análise das aprendizagens essenciais das várias disciplinas dos diferentes anos de escolaridade,
optou-se pela abordagem dos temas que constam do quadro. Todos os domínios a trabalhar em CD devem ser
vistos como intercomunicantes, tendo na base uma visão holística da pessoa.
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Quadro 5. Distribuição dos domínios de abordagem ao longo da escolaridade obrigatória

3.3.5

Promoção de práticas conducentes a uma verdadeira escola inclusiva.

O Dec- Lei nº 54/2018 estabelece como uma das prioridades da ação educativa a aposta numa escola inclusiva,
onde todos e cada um possam encontrar respostas que lhes possibilitem a aquisição de um nível de educação e
formação consentâneas com a sua plena inclusão social. Enquanto compromisso, a escola inclusiva é um
processo que visa responder à diversidade de necessidades dos alunos, através do aumento da participação de
todos na aprendizagem e na vida da comunidade escolar (segundo definição da UNESCO 2009).
Tranquiliza-nos perceber que o trabalho que temos vindo a desenvolver é sinfónico com o agora enunciado, uma
vez que as nossas práticas sempre se regeram por princípios como a promoção da aceitação da diferença, a
inclusão e o respeito pelos outros. Todavia, neste momento de vincadas alterações concetuais, pensamos que
é importante que toda a comunidade educativa perceba a abrangência do que é exigido às escolas e mantenha
uma postura de abertura e de proatividade face ao repto que nos foi lançado.
Reconhecer a diversidade, saber lidar com ela, adequar os processos de ensino às necessidades específicas
de cada aluno, mobilizar os meios de que dispomos para lhe possibilitar a aprendizagem e a participação no
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dia-a-dia da comunidade educativa- este é o grande desafio que todos (profissionais, equipas educativas,
docentes da educação especial, pais e encarregados de educação) temos/teremos de enfrentar.
Assumimos o compromisso de vincular toda a escola a esta mudança que, mais do que organizacional e
operacional, é uma verdadeira mudança cultural e de promover a adoção de práticas reconhecidamente
inclusivas. A título de exemplo, uma referência especial ao projeto de teatro “Qcena” e o projeto “Conto contigo”
da Biblioteca Escolar. A vontade do Agrupamento de Escolas de Águas Santas é o de assegurar de forma
harmoniosa o desenvolvimento de todos os alunos, facilitando a sua formação integral, a sua realização
pessoal e sua inserção na sociedade.

3.4 Objetivos Estratégicos
Em suma, continuaremos a trabalhar no sentido de atingir os seguintes objetivos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Melhorar o sucesso educativo;
Melhorar os resultados dos alunos;
Proceder a uma análise e reflexão cuidada dos resultados;
Continuar a definir metas de sucesso;
Promover, junto dos alunos, verdadeiras estratégias de autoavaliação;
Promover, junto dos alunos, a responsabilização pelas suas aprendizagens;
Promover uma efetiva articulação entre os diferentes níveis de ensino;
Implementar uma boa articulação entre todos os agentes educativos;
Promover uma real orientação vocacional, pessoal e profissional de modo a preparar o aluno
para fazer as suas próprias escolhas;
Promover o reconhecimento e o mérito;
Manter a diversidade da oferta curricular, promovendo percursos alternativos;
Promover atitudes e comportamentos adequados à aprendizagem;
Assegurar acompanhamento aos alunos com dificuldades de aprendizagem;
Proporcionar aos alunos outras estruturas de apoio ao estudo (sala de estudo, sala de
matemática, biblioteca, aulas de reforço);
Promover o bem-estar, o controlo da disciplina e a segurança da comunidade escolar;
Prevenir comportamentos de risco;
Prevenir o absentismo e o abandono escolar precoce;
Incentivar uma cultura de cooperação e de corresponsabilização entre os diversos parceiros da
comunidade educativa;
Manter uma política de formação de pessoal docente e não-docente coerente com as
necessidades do agrupamento privilegiando as áreas com maior impacto na melhoria/garantia
da qualidade de ensino;
Reforçar a intervenção da escola junto do meio social e empresarial;
Fomentar uma cultura de inclusão que se traduza no trabalho consistente e articulado, no
diagnóstico, planeamento e diferenciação de medidas a aplicar a alunos com necessidades
especiais;
Promover uma cultura de solidariedade social;
Promover uma cultura de cooperação e de trabalho em equipa;
Promover a consciência ambiental.
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4. Organização Escolar
4.1 A Escola como Organização
Partindo do pressuposto que as organizações se constituem como núcleos e tecidos sociais intencionalmente
criadas para que se atinjam metas e se cumpram objetivos comuns, a escola, então, também se constitui como
uma organização que, dadas as suas particularidades, assume um caráter deveras complexo. Desde logo,
devido à sua composição heterogénea (alunos, docentes, não docentes, pais, meio social, etc.) e, em seguida,
devido às suas finalidades, à diferenciação/especialização de funções e à forma como internamente se
estrutura e organiza.
Como a outra qualquer organização é-lhe exigida eficácia. Entendemos que esta eficácia advém de uma
liderança forte e esclarecida, aliada a uma conceção clara da sua missão e da definição da sua visão
estratégica. Por outro lado, estamos convictos que seremos mais eficazes se não temermos a mudança e a
inovação e tivermos expectativas positivas da nossa própria ação e do sucesso dos alunos.
A criação do Agrupamento de Escolas de Águas Santas, resultante da fusão com o precedente agrupamento
horizontal, as obras de ampliação e requalificação da escola sede e de outras escolas, a construção de novos
edifícios escolares destinados ao pré-escolar e 1º ciclo, a inclusão do 2º ciclo do ensino básico na oferta
educativa e o aumento não só da população escolar, mas também do corpo docente e não docente, vieram
completamente redimensionar esta organização. Este crescimento, que foi grande e rápido, resultou numa
instituição (ver organigrama em anexo) de gestão complexa e exigente, mas que assume esta estrutura vertical
como uma mais-valia, pois entende que a nível organizativo e pedagógico, esta favorece a integração e a
articulação entre os diferentes níveis de ensino.
Assumimos a mobilização de todos os elementos da comunidade educativa como condição sine qua non para
o sucesso que perseguimos. Esta é, assim, uma das vertentes mais importantes da gestão e organização
escolar desta instituição- a capacidade de coletivamente mobilizar vontades e recursos, a fim de dar respostas
aos problemas de todos e de cada um. Entendemos que os esforços de todos devem convergir para o mesmo
fim – transformar a escola numa comunidade atenta, responsável, interventiva, com capacidade reflexiva,
avaliativa e de melhoria contínua. A visão da gestão, sendo integrada, estratégica, alicerçada numa liderança
consistente e na forte articulação com os restantes órgãos e estruturas educativas e instituições do meio,
assume-se como o elemento aglutinador e facilitador da sustentação do sucesso e do progresso que todos
ambicionamos para esta organização escolar.
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4.2 Órgãos de Administração e Gestão

Quadro 6. Órgãos de Administração e Gestão/Conselho Geral/Diretor/Equipa Diretiva/Conselho
Administrativo
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Quadro 7. Órgãos de Administração e Gestão/Conselho Pedagógico

Conselho Pedagógico
Diretor (Presidente do Conselho Pedagógico)

Coordenação de Departamento

Coordenação do CAA
Coordenação Pedagógica (Básico e Secundário)
Coordenação dos Cursos Profissionais
Coordenação da Educação Especial
Coordenação dos Projetos

4.3 Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica
Quadro 8. Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica

Estruturas de Coordenação e Supervisão Pedagógica
Departamentos Curriculares
Pré -Escolar
1º Ciclo

Línguas
Ciências Sociais e Humanas
Matemática e Ciências Experimentais
Expressões

Grupos de Anos/Disciplinares
Conselhos de Docentes/Turma

Conselhos de Diretores deTurma
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4.4 Oferta Formativa
Entendemos que o sucesso educativo e a melhoria do sucesso dos nossos alunos passam, também, por lhes
proporcionar uma oferta formativa diversificada que vá de encontro às suas motivações e às suas áreas de
interesse. A oferta formativa em vigor, neste agrupamento, no ano letivo de 2019/2020 é a seguinte:
Quadro 9. Oferta Formativa-2019/2020

Educação Pré-Escolar
Ensino Básico
1º Ciclo
2ºCiclo
3ºCiclo

CEF:
Cuidados de
Beleza
Operador de
Distribuição

Ensino Secundário
Cursos Científico Humanísticos
Ciências e Tecnologias
Ciências Socioeconómicas

Línguas e Humanidades
Artes Visuais

Cursos Profissionais
Técnico de Turismo
Técnico Comercial
Técnico de Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos
Técnico de Auxiliar de Saúde

A par da oferta educativa generalista, tem esta instituição sempre pugnado por diversificar as tipologias de
formação, de modo a ir de encontro às necessidades do meio, dos alunos e suas famílias. Esta oferta,
alicerçada na experiência acumulada e nos recursos humanos e materiais existentes, foi reconhecida por
sucessivas avaliações externas, inclui os percursos formativos qualificantes, como é o caso dos cursos de
educação e formação e dos cursos profissionais. Esta opção tem implicações e condicionantes a nível
pedagógico e organizativo, como a seguir se explicita. Os cursos de educação e formação do ensino básico e
os profissionais de nível secundário, devido às suas especificidades, exigem uma estrutura organizativa
diferente, pois:
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o
o
o
o
o

assumem uma estrutura curricular em UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração);
têm um carácter iminentemente prático;
registam uma maior carga horária semanal;
detêm uma forte ligação ao mundo do trabalho;
visam proporcionar aos alunos uma formação profissional inicial e aprendizagens
diversificadas, de acordo com os seus interesses, com vista ao prosseguimento de estudos e
ou à inserção no mercado de trabalho.

O seu plano de estudos inclui como componentes de formação- a sociocultural, a científica, a tecnológica e a
formação em contexto de trabalho.
A coordenação dos cursos compete ao Diretor, que conta, para o efeito, com o apoio de um assessor técnicopedagógico- o Coordenador dos Cursos Profissionais/CEF. As equipas pedagógicas que são coordenadas por
um Diretor de Curso, são formadas por Professores/Formadores das diferentes disciplinas e podem integrar
formadores externos para a lecionação de disciplinas de áreas específicas.
A Formação em Contexto de Trabalho (FCT) constitui uma componente importante desta tipologia de
formação, pois visa a aquisição/desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais
relevantes para o perfil de desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno que, assim, toma contacto
com empresas ou outras organizações, sob a forma de experiências de trabalho por períodos de duração
variável ao longo da formação ou sob a forma de estágio. Embora detenham uma forte ligação ao mundo do
trabalho, estes cursos também possibilitam o acesso a formação pós-secundária ou ao ensino superior.

4.4.1 Matrizes Curriculares
No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular consignada pelo Dec- Lei 55/2018, a escola, tendo como
referência as matrizes curriculares-base para os diferentes níveis de ensino, pode equacionar o currículo, gerilo e desenvolvê-lo, de modo a que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória. Assim, com vista à dinamização do trabalho interdisciplinar visando o
reforço e o enriquecimento das Aprendizagens Essenciais, a escola fez opções relativas à (s) /ao:
o
o
o
o
o
o
o
o

unidade da organização dos tempos letivos;
carga horária semanal;
organização do funcionamento das disciplinas;
oferta da Educação Tecnológica como complemento à Educação Artística;
funcionamento da oferta complementar;
confluências disciplinares com vista à criação de Domínios de Articulação Curricular (DAC);
disciplinas de opção do ensino secundário;
componente de apoio às aprendizagens.

A opção por incluir o apoio ao estudo (componente de apoio às aprendizagens) no desenho curricular do 2º
ciclo, por exemplo, visa proporcionar condições para que todos os alunos possam melhorar as suas
aprendizagens e consolidar os seus conhecimentos. Destinam-se, nomeadamente, ao desenvolvimento de
competências que permitam a apropriação de métodos de estudo e de pesquisa, garantindo-se que os alunos
beneficiem dos recursos escolares e educativos existentes na escola tais como livros, computadores e outros
materiais pedagógicos e, ainda, acompanhamento por parte de professores.
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Apoio educativo no 1ºciclo
No 1º Ciclo, o Apoio Educativo revela-se uma importante medida de suporte à aprendizagem é à inclusão dos
alunos que revelam dificuldades de aprendizagem/necessidades educativas. O Apoio Educativo no 1º ciclo é
assegurado por docentes que fazem parte integrante do Departamento Curricular do 1º Ciclo.
Apoio ao estudo/2ºciclo
Nas quatro horas semanais de apoio ao estudo, os alunos podem estudar e realizar tarefas variadas, sempre
acompanhados por professores de diferentes áreas.
Aulas de Reforço no Ensino Secundário
Os alunos podem frequentar, em regime facultativo, aulas de reforço semanais para complemento das suas
aprendizagens nas diferentes disciplinas.

Do anexo 2 deste PE, constam as matrizes curriculares de todos os níveis de ensino/ofertas formativas, onde
estão expressas todas as decisões tomadas pela escola.

4.4.2 Atividades de Complemento e Enriquecimento do Currículo
Como já foi aludido, acreditamos no potencial educativo de um currículo integrador que agrega as todas as
atividades e projetos da escola e os assume como um terreno fértil de aprendizagens e de aquisição de
competências. Embora as atividades de complemento curricular sejam de caráter facultativo, acreditamos que
os clubes e projetos existentes poderão desenvolver competências múltiplas, nomeadamente: alargar o
exercício de cidadania através da aproximação com o meio envolvente, fomentar a prática desportiva e
consolidar conhecimentos adquiridos nas diferentes áreas curriculares de forma mais atrativa. Pretende-se
que os alunos se sintam motivados a ocupar os tempos livres na escola, de forma útil e saudável.
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º ciclo resultam da necessidade de enriquecer o
currículo do Ensino Básico, tendo em vista o documento “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória”, o desenvolvimento da criança e, em consequência, o seu sucesso escolar futuro. Estas atividades
visam sensibilizar para a diversidade linguística e cultural e proporcionar experiências de aprendizagem
significativas, diversificadas, integradoras e socializadoras. Assim, ao agrupamento (em parceria com a
autarquia) compete garantir que os seus alunos usufruam de atividades no âmbito da atividade física e
desportiva, das artes, das ciências e da transversalidade da utilização das tecnologias da informação.
A evolução do quadro social e familiar veio influenciar as medidas de orientação política face à educação préescolar e 1º Ciclo. Neste sentido, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento das atividades
letivas, tem-se verificado a necessidade de implementar atividades de enriquecimento curricular, de caráter
facultativo para os alunos, com um cariz formativo, cultural e lúdico, que complementem as componentes do
currículo e de apoio à família. Com a Atividade de Animação de Apoio à Família (AAAF- na Educação Préescolar) e a Componente de Apoio à Família (CAF- no 1º Ciclo do Ensino Básico), organizados em estreita
colaboração com a Câmara Municipal da Maia, pretendemos continuar a prestar um serviço de qualidade,
proporcionando aos alunos acompanhamento e frequência de atividades de carácter lúdico.
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5. Recursos Específicos de Apoio à Aprendizagem e Inclusão
Reconhecer a diversidade, saber lidar com ela, adequar os processos de ensino às necessidades específicas
de cada aluno, mobilizar os meios de que dispomos para lhes possibilitar a aprendizagem e a participação no
dia-a-dia da comunidade educativa - este é o grande desafio que todos (profissionais, equipas educativas,
docentes da educação especial) teremos de enfrentar, na procura de estratégias e no acompanhamento da
diversificação curricular.

5.1 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva/EMAEI
A EMAEI é uma equipa multidisciplinar a quem cabe a responsabilidade de desenvolver um conjunto de ações
no sentido da operacionalização da educação inclusiva. Desde logo, sensibilizar a comunidade educativa para
esta realidade e prestar aconselhamento aos docentes sobre a seleção e implementação das práticas
pedagógicas inclusivas mais adequadas a cada caso particular. Compete-lhe, ainda, acompanhar o
funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA).
Em cada unidade orgânica, integram a EMAEI elementos permanentes com conhecimento aprofundado do
contexto educativo (docente da educação especial, elementos do Conselho com funções de coordenação
pedagógica, psicólogo, docente da equipa diretiva) e elementos variáveis (e.g. diretor de turma, professor titular
de turma, outros docentes, assistentes operacionais, pais e encarregados de educação) cuja função é a de
reforçar a equipa, sempre que tal se justifique.
5.2 Centro de Apoio à Aprendizagem-CAA/Tutoria Comportamental e Assessorias
O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é um recurso organizacional que se insere no contínuo de respostas
educativas existentes e disponibilizadas pela escola, com vista a apoiar a inclusão dos alunos na turma e no
quotidiano da comunidade educativa. Deve ser entendido como uma estrutura de apoio agregadora dos
recursos materiais e humanos, saberes e competências da escola e a sua ação educativa deve ser subsidiária
da desenvolvida no contexto/turma, convocando a intervenção de todos os atores educativos.
Trata-se de procurar criar espaços dinâmicos e plurais que vão de encontro às necessidades dos alunos e
possibilitem a adoção de metodologias interdisciplinares que facilitem os processos da aprendizagem, da
autonomia e da adaptação ao ambiente escolar.
Tutoria Comportamental
A tutoria é uma forma de apoio individualizado dirigida a alunos que necessitam de um acompanhamento mais
próximo e sistemático. Concretiza-se em sessões semanais em que o professor tutor e o aluno cooperam por
forma a favorecer o seu desenvolvimento pessoal. A qualidade da relação, determinante para o trabalho a
desenvolver e o reconhecimento, por parte do aluno, da firmeza e autoridade do tutor constituem fatores
essenciais para o êxito da medida.
Assessorias Pedagógicas
Modalidade de apoio educativo prestado a toda a turma, a um grupo de alunos da turma, ou a alunos
individualmente, por um docente externo ao Conselho de Turma, em simultâneo com as aulas de uma ou mais
das disciplinas do plano curricular.
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6. Estruturas de Apoio
Com o intuito de assegurar a plena integração escolar dos alunos e o seu sucesso educativo, subjacentes à
ideia da inclusão e igualdade de oportunidades, os apoios educativos neste agrupamento visam a criação das
condições apropriadas para que aquela meta seja plenamente atingida.
Dado que o agrupamento procura proporcionar aos seus alunos, apoios e complementos educativos em
diferentes vertentes, explicita-se seguidamente o modo como como nesta instituição se organizam:
6.1 Educação Especial
A intervenção do Grupo de Educação Especial realiza-se, por um lado, ao nível do trabalho colaborativo com
os diferentes intervenientes no processo educativo dos alunos e, por outro, ao nível do apoio direto prestado
aos alunos. Este assumirá sempre um carácter complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula/ou
noutros contextos educativos.
Respeitando esta forma de atuação, o docente de educação especial, no âmbito da sua especialidade, apoia
os docentes na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens e na
identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão. Enquanto parte ativa da equipa
multidisciplinar (CAA), assume um papel essencial no processo de flexibilidade curricular, contribuindo para a
promoção de competências sociais e emocionais, envolvendo os alunos ativamente na construção da sua
aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória, nomeadamente, a capacidade de resolução de problemas, o
relacionamento interpessoal, os pensamentos crítico e criativo, a cidadania.
6.2 Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)
O Serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada de Apoio Educativo, integrada na rede
escolar. É constituído por uma psicóloga a tempo inteiro (35 horas) e por uma psicóloga a meio tempo (18
horas) que desenvolvem a sua atividade em três domínios: apoio psicológico e psicopedagógico, apoio ao
desenvolvimento de sistemas de relações da comunidade educativa e orientação de carreira. As técnicas do
SPO colaboram em vários domínios de intervenção nomeadamente nas ações orientadas para a melhoria das
aprendizagens e para a inclusão.
São atribuições deste serviço:
o
o
o
o
o
o
o
o

contribuir, através da sua intervenção especializada, para o desenvolvimento integral dos alunos;
elaborar e participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação
educativa que promovam o acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;
intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos,
promovendo a cooperação com os professores, pais e encarregados de educação;
integrar a EMAEI como membro permanente;
participar nos processos da avaliação interdisciplinar, tendo em vista a elaboração de programas
educativos individuais, e acompanhar a sua concretização;
promover atividades específicas de informação, aconselhamento e orientação escolar e profissional;
desenvolver ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos;
articular com instituições da comunidade, nomeadamente, Universidades, Centro de Saúde,
Gabinetes de Psicologia, CPCJ e Câmara Municipal da Maia, entre outras. Neste âmbito, sempre
que necessário, garantir a supervisão de estágios curriculares e estágios da Ordem dos Psicólogos
Portugueses;
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o

promover a realização de ações de formação do pessoal docente, não docente e encarregados de
educação.

O SPO constitui um fator de inovação que contribuirá decisivamente para a concretização da igualdade de
oportunidades e da inclusão, para a promoção do sucesso educativo e para a aproximação da família, escola e
o mundo de atividades profissionais, melhorando a rede de relações recíprocas indispensáveis ao
desenvolvimento pessoal, interpessoal e comunitário no contexto escolar.

6.3 Serviços de Ação Social Escolar
De momento, uma das áreas de intervenção prioritária centra-se no campo dos apoios socioeconómicos às
famílias mais carenciadas. É sabido que, nos últimos anos, têm crescido as ajudas por parte da tutela aos
agregados familiares financeiramente mais desprotegidos, principalmente na forma de subsídios da Ação
Social Escolar, que se traduzem em apoios para a aquisição de material escolar, alimentação nos refeitórios
escolares, visitas de estudo e ainda no transporte escolar dos alunos nas suas deslocações casa-escola e
escola-casa. Como é sabido, desde o presente ano letivo, todos os alunos têm acesso gratuito a todos os
manuais escolares através do projeto MEGA. Para os alunos subsidiados que revelem mérito escolar, tem
ainda o Estado contribuído com a atribuição de Bolsas de Estudo na forma de subsídios pecuniários que, para
além de funcionarem como um incentivo para o sucesso escolar, atuam como uma bolha de sustentação
importante nas despesas escolares das famílias. Para além dos alunos carenciados que recebem apoios
económicos do A.S.E., todos os anos são sinalizados outros que, por força do seu débil enquadramento e
acompanhamento familiares (por não se terem candidatado ou por alteração profunda das condições
económicas das famílias) não dispõem de ajudas oficiais para ultrapassar as dificuldades financeiras. Nesses
casos, a escola continuará a envidar todos os esforços para providenciar o auxílio indispensável.

6.4 Bibliotecas Escolares (Rede de Bibliotecas Escolares)
O agrupamento disponibiliza duas bibliotecas escolares como parte integrante da RBE, uma na escola sede e
outra no Centro Escolar da Gandra.
A biblioteca escolar reveste-se atualmente de uma importância fundamental, na medida em que tem como
missão a criação de hábitos de leitura e de competências relacionadas com as tecnologias da informação, ou
seja, o desenvolvimento de competências de pesquisa, de tratamento e produção de informação. O papel da
BE prende-se ainda com a promoção de atividades de cariz cultural e com a ocupação de tempos livres dos
alunos, contribuindo assim para o desenvolvimento integral dos mesmos. A leitura é uma competência
transversal a todo o conhecimento e, nesse sentido, a BE assume-se como uma plataforma de aprendizagem
para formar os seus utilizadores para as literacias do séc. XXI e para a cidadania.

6.5 Gabinete de Acompanhamento e Mediação Disciplinar (GAMD)
Criado na EBSAS há mais de dez anos, o Gabinete de Acompanhamento e Mediação Disciplinar (GAMD)
pretende intervir não apenas ao nível das situações de indisciplina (grupo/turma e sala de aula), mas também
ter um papel ativo e interventivo a nível pedagógico e formativo. Ao mesmo tempo que se monitorizam os
incidentes do dia-a-dia, pretende-se levar os intervenientes a refletirem sobre a situação e a desenvolverem,
entre outras, atitudes de responsabilidade e respeito para com os outros. O GAMD tem como objetivo
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fundamental a promoção da integração dos alunos na comunidade educativa e, nesse sentido, a sua atuação
incide prioritariamente, na mediação de conflitos, mas também na prevenção de comportamentos de risco.
Com uma maior articulação com outros serviços escolares, por exemplo SPO, pretende-se que o gabinete
possa vir a ter um papel cada vez mais vincado e uma ação determinante perante casos de comportamento
inadequado dentro/fora da sala de aula, procurando gradualmente a redução do registo das ocorrências.

6.6 Núcleo de Projetos
Neste documento, foi já salientada a nossa conceção de Escola como um espaço de cultura, projetos e
dinâmicas. Acreditamos que o conjunto de todas as atividades e iniciativas que promovemos constitui um
considerável manancial de aprendizagens, competências, capacidades e atitudes. Estamos convictos que este
currículo integrador contribuirá de forma decisiva para o desenvolvimento/formação global dos nossos alunos
que, esperamos, se tornem adultos capazes de exercer uma cidadania plena, ativa e criativa.
Exemplos dessa nossa identidade são os diversos e variados projetos em funcionamento, resultantes da
articulação não só com diferentes instituições socioculturais e recreativas do meio e com o poder local, mas
também com instituições nacionais e internacionais.
A título de exemplo, consideramos que se justifica uma referência especial ao Projeto+. Da iniciativa do Diretor
deste agrupamento, o Projeto + foi, desde a sua génese, um projeto inovador e integrador.
São objetivos deste projeto:
o Promover a inovação nas escolas
o Promover a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências específicas nas
várias áreas do saber.
o Mobilizar alunos, docentes e pais para práticas e experiências de aprendizagens inovadoras
o Promover a utilização do TIC em projetos de autoaprendizagem
o Estimular a aprendizagem cooperativa, valorizando as competências sociais e o incremento
das relações grupais
o Fomentar a ligação entre tecnologia e pedagogia na melhoria das aprendizagens
o Fidelizar os alunos à escola através do reconhecimento do mérito
o Reunir um conjunto de trabalhos que possam ser utilizados como recursos de aprendizagem.

7. Critérios de Organização Pedagógica
7.1 Critérios de constituição de turmas
Como escola pública, norteamo-nos por valores incontestáveis como a equidade e o acesso universal, pelo que
a constituição das nossas turmas, logo desde o pré-escolar, se rege assumidamente por critérios de
heterogeneidade, equidade e inclusão.
Na formação de turmas são observados os critérios definidos pelos normativos legais em vigor e as diretrizes
de natureza pedagógica emanadas do conselho pedagógico.
São os seguintes os princípios gerais a cumprir:
o
o

Heterogeneidade;
Inclusão
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Assim, dos grupos constituídos devem equitativamente constar alunos com necessidades educativas especiais,
crianças e jovens de diferentes raças/etnias/credos e alunos retidos. Estes últimos serão incluídos nas turmas
tendo em conta o seu perfil e as caraterísticas das turmas que vão integrar. No caso dos alunos com mais
idade, múltiplas retenções ou em risco de abandono escolar, será devidamente ponderado um percurso
educativo alternativo, tendo em conta a oferta interna e a rede escolar alargada. No início de cada ciclo as
turmas devem ser constituídas por alunos provenientes de diferentes grupos.
No entanto, com o objetivo de implementar medidas condutoras do sucesso, somos permeáveis ao
funcionamento (em disciplinas estruturantes) de grupos homogéneos em termos do desempenho escolar,
como estratégia de remediação e de superação de dificuldades ou como forma de estímulo para os alunos que
revelem capacidades de aprendizagem acima da média (por exemplo turmas+).
O princípio da continuidade pode, no ciclo, ser equacionado e contornado perante situações devidamente
identificadas e fundamentadas (pelos conselhos de docentes e conselhos de turma), como casos de integração
difícil, questões comportamentais e pedidos expressos formulados pelos encarregados de educação no ato da
matrícula. Estas situações e outras, como o pedido de transferência de turma, após a divulgação das listas
provisórias, serão avaliadas casuisticamente. Os pedidos de transferência de turma e/ou escola dentro de
agrupamento (mobilidade interna) têm prioridade sobre os alunos externos. A mudança de turma ao longo do
ano letivo terá um caráter absolutamente excecional.
A constituição das turmas dos Cursos de Educação e Formação e Profissionais deverá respeitar as regras
definidas nos normativos legais. Os candidatos poderão, ainda, ser submetidos a uma entrevista dirigida por
uma equipa, constituída para o efeito, da qual farão parte, obrigatoriamente, o diretor de curso e o psicólogo
escolar, que fará a seleção baseada nos seguintes critérios:
o

Avaliação do percurso escolar (aproveitamento, assiduidade e comportamento);

o

Encaminhamento pelo conselho de turma e/ou serviço de orientação;

o

Perfil do aluno face à frequência do curso pretendido.

No ensino secundário, os alunos que frequentaram a mesma turma no 9º ano devem ser distribuídos pelas
turmas de 10º ano, sempre que para a opção pretendida exista mais que uma turma. Por princípio, o
grupo/turma de 9º ano é redistribuído pelas várias turmas do mesmo curso de 10º ano, seguindo
recomendações do Conselho Geral do Agrupamento, a fim de combater eventuais focos de indisciplina e para
que haja um equilíbrio ao nível das competências de aprendizagem, promovendo-se desta forma o sucesso
escolar dos alunos.
As turmas do 1º ciclo e pré-escolar são elaboradas por equipas, designadas pelo diretor, das quais fazem parte
integrante a coordenadora do 1º ciclo e pré escolar e as respetivas coordenadoras de estabelecimento.
Todo o processo de constituição de turmas do 2º,3º ciclos e secundário é levado a cabo por equipas,
nomeadas pelo diretor (que também designa um coordenador), e que são formadas preferencialmente por
docentes desses níveis de ensino. O diretor, ou outro elemento do elenco diretivo por este indicado,
supervisiona e acompanha o cumprimento desta tarefa.
7.2 Critérios gerais para a distribuição do serviço docente
A distribuição de serviço docente assenta na defesa da qualidade
garantia de que todos os alunos possam adquirir conhecimentos,
Pretende a implementação de soluções organizativas ajustadas
intervenientes no processo educativo, potenciando o aproveitamento
disponíveis.

de educação dos nossos alunos e na
capacidades, atitudes previstas na lei.
às necessidades reais de todos os
dos tempos de trabalho e dos recursos

Explicitando:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

No ensino pré-escolar e no 1ºciclo do ensino básico o regime é de monodocência
Apoio ao estudo assegurado, em regra, pelo professor titular;
Nos diferentes ciclos prevalece o regime de equipas educativas;
No ensino básico funcionará o regime de assessoria, sempre que tal medida vise a promoção
do sucesso escolar;
No 2ºciclo as horas de apoio ao estudo serão distribuídas por docentes de diferentes áreas
curriculares e, na medida do possível, pelo menos a um docente da turma;
Sempre que possível será dada, continuidade pedagógica às diversas disciplinas;
Em todos os níveis de ensino o perfil do docente e/ou do diretor de turma deve ser adequado
às caraterísticas das turmas;
Será assegurada a distribuição equilibrada de níveis pelos docentes que constituem os
diferentes grupos de docência;
A distribuição de serviço docente tem sempre por base os normativos legais em vigor e as
orientações emanadas do conselho pedagógico, sendo os seguintes os critérios gerais que a
regem:
Continuidade das equipas pedagógicas (desde que pedagogicamente aconselhável e/ou
administrativamente possível);
Graduação profissional.

7.3 Critérios gerais para a elaboração de horários
No quadro dos princípios consagrados no regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos
públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, compete ao conselho pedagógico definir
critérios gerais e limites dentro dos quais são organizados os horários dos alunos e dos docentes. Neste
contexto, e considerando o número de turmas/alunos do agrupamento, a diversidade de oferta curricular da
ESAS (2º e 3º ciclos do ensino básico, cursos CEF, cursos científico-humanísticos e cursos profissionais do
ensino secundário), a opção pela matriz curricular de tempos de 50 minutos e a necessidade de gestão e
rentabilização de espaços decorrentes dos pontos anteriores, em particular no que se refere à ocupação de
ginásios, laboratórios e salas de informática, foram definidos os seguintes critérios gerais de elaboração de
horários:
A componente curricular do pré-escolar e 1º ciclo funcionará em regime normal-9:00/15:30. No 1ºciclo a carga
horária semanal definida para as diferentes áreas é a seguinte:
o
o
o
o
o
o
o

Português e Matemática- 7 horas cada;
Estudo do Meio- 3 horas,
Expressões- 3 horas,
Apoio ao Estudo -2 horas,
Oferta Complementar – 1 hora,
Inglês (3º e 4º ano) – 2 horas,
AEC/CAF (acolhimento a partir das 7:30 e prolongamento até às 19:00).

Na escola sede, as atividades letivas organizam-se em dois turnos de funcionamento, dentro do seguinte
horário
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Turnos

Início

Termo

Manhã

08:15

13:15

Tarde

13:30

18:30

e com os seguintes critérios:
o Para os alunos, e com exceção dos alunos em regime de gestão de ciclo, o limite de tempo
máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de quatro tempos de 50 minutos.
o No 2.º e 3.º ciclo e no ensino secundário os 6.º, 9.º, 11.º e 12.º ano funcionarão preferencialmente
no turno da manhã, funcionando o 5.º, 7.º, 8.º e 10.º anos no turno da tarde, segundo
recomendação do Conselho Geral.
o Dever-se-á assegurar a concentração máxima das atividades escolares de cada turma num só
turno do dia, aceitando-se que da aplicação deste critério possa resultar a existência de um único
tempo letivo de 50 minutos atribuído no turno contrário.
o Para os alunos, o número máximo de tempos letivos diários é de oito tempos de 50 minutos, com
um máximo de cinco tempos consecutivos. Exclui-se desta contabilização as disciplinas de
Educação Moral e Religiosa (de qualquer confissão).
o No 2.º ciclo, as aulas de Apoio ao Estudo são de oferta obrigatória e de frequência facultativa;
sempre que possível, os docentes destas aulas deverão ser docentes do conselho de turma.
o Admite-se a lecionação em dias consecutivos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por
três ou menos dias da semana. Na disciplina de Educação Física deve evitar-se a lecionação em
dias consecutivos.
o É assegurada a lecionação em tempos consecutivos- de dois tempos das disciplinas com carga
letiva de quatro tempos semanais, de dois ou mais tempos das disciplinas em regime de
desdobramento e de dois tempos da disciplina de Educação Física.
o Admite-se a lecionação em dias consecutivos e/ou no mesmo dia das diferentes disciplinas de
língua estrangeira. A lecionação de línguas estrangeiras diferentes não deverá ser, sempre que
possível, em tempos adjacentes.
o As turmas CEF e as turmas do ensino profissional, dada a sua especificidade, funcionam com um
regime de distribuição da carga horária própria desta tipologia de formação.
o No 7º ano, as turmas deverão respeitar o previsto no plano de ação estratégica para a promoção
do sucesso escolar, pelo que funcionarão turmas no regime de Turmas +.
o Os apoios e as tutorias a prestar aos alunos devem ser distribuídos, sempre que possível, tendo
em conta o equilíbrio do seu horário semanal.
o Admite-se a alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas
resultante de ausência temporária dos docentes ou de permuta de aulas.
o O apoio pedagógico e/ou reforço pedagógico não é contabilizado para o limite máximo de 8 aulas
diárias nos horários dos alunos.
o Dos horários dos 5.º, 7.º e 10.º anos constará um período de 3 tempos letivos sequenciais
(Espaço de Integração) para permitir que os professores possam desenvolver projetos e/ou DAC,
quando necessário. Os alunos serão antecipadamente informados quando acontecerem estas
alterações.
Para os professores, o número máximo de tempos diários da componente letiva é de seis tempos de 50
minutos, consecutivos ou interpolados.
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8. Relação com o meio
Na perspetiva de que as escolas e as realidades em que se inserem funcionam como ecossistemas, mantendo
entre si relações de interdependência, este agrupamento de escolas não pode deixar de valorizar
profundamente a interação escola/meio.
Consideramos que já estabelecemos com a comunidade laços consistentes, mas pretendemos que o
agrupamento se afirme como um paradigma desta sustentável convivência, da qual todos os intervenientes
sairão beneficiados, num claro, vivo e recíproco exercício de cidadania.
São exemplos de associações culturais, recreativas e desportivas com as quais colaboramos:
o
o
o
o
o
o

Associação Atlética de Águas Santas;
Associação dos Bairristas do Formigueiro;
Associação Fontineiros da Maia;
Associação dos Moradores da Granja;
Associação Recreativa dos Restauradores do Brás-Oleiro;
Rotary Club de Águas Santas/Pedrouços

9. Redes, Parcerias e Protocolos
É inquestionável que a ação educativa assume, hoje, um caráter deveras complexo e multidimensional e que,
também por isso, a ligação das escolas ao meio em que se inserem se reveste de particular importância.
Nesta perspetiva, uma instituição como o Agrupamento de Escolas de Águas Santas não pode deixar de contar
com a comunidade envolvente para o estabelecimento de um conjunto de parcerias que se revelam
indispensáveis a uma plena e recíproca integração.
São múltiplos os nossos parceiros e de teor diferenciado as ligações de cooperação que com estes
estabelecemos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

estágios profissionais dos nossos alunos (cursos profissionais e CEF);
estágios profissionais de alunos do ensino superior;
programas de formação;
apoios económicos;
apoios sociais;
promoção para a saúde/educação sexual/prevenção de consumos
psicoativas/alimentação saudável e exercício físico;
proteção ambiental;
combate ao absentismo e abandono escolar precoce;
apoio técnico específico a alunos com necessidades especiais;
formação profissional especializada.

de

substâncias

Enumeram-se, seguidamente, alguns exemplos de instituições/empresas com as quais mantemos parcerias
e/ou protocolos de cooperação:
o
o
o
o

Câmara Municipal da Maia;
Junta de Freguesia de Águas Santas;
ICBAS;
UTAD;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ISEP;
Unidade de Saúde Familiar de Águas Santas;
LIPOR;
Misericórdia da Maia;
Lar Evangélico;
Museu de História e Etnologia das Terras da Maia
Faculdade de Ciências da Alimentação e Nutrição da Universidade do Porto (FCNAUP);
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (ESBUCP);
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte;
Instituto Português do Sangue;
Agrupamento dos Centros de Saúde da Maia /Valongo (ACES Maia)
Escola Superior de Educação
UMAR

9.1 Outros Parceiros
Centro de Formação maiatrofa
O Centro de Formação maiatrofa tem as suas instalações na escola sede deste agrupamento e destina-se a
dar resposta aos planos de formação do pessoal docente e não docente das escolas associadas, de acordo
com as metas definidas nos seus Projetos Educativos. O Centro de Formação tem vindo a dinamizar a
realização de conferências, seminários, encontros e workshops.
Associações da Pais/Encarregados de Educação
Os pais e encarregados de educação participam na vida escolar ao nível dos órgãos de administração e
gestão, como parte integrante das diferentes Associações de Pais, enquanto representantes dos pais e
encarregados de educação de cada turma e a nível individual.
Consideramos que a participação e o envolvimento dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos
seus filhos é condição fundamental para o sucesso educativo que todos desejamos. Valorizamos muito o papel
das associações de pais e entendemos que, da colaboração estreita entre estas e as escolas, resultam claros
benefícios mútuos.
As Associações de Pais e Encarregados de Educação dos diferentes estabelecimentos de ensino deste
agrupamento têm a sua própria identidade e individualidade, são importantes parceiros na prossecução dos
objetivos educativos, pois participam ativamente na vida escolar, dinamizando atividades culturais, de cariz
formativo e informativo, fomentando a solidariedade envolvendo alunos e pais na cidadania e no espírito de
interajuda na comunidade escolar e promovendo a interação com a comunidade.
Porque a participação dos pais e EE na vida escolar dos seus educandos vai tendencialmente diminuindo à
medida que o nível etário dos alunos sobe, é nossa pretensão continuar a fomentar o seu envolvimento,
promovendo atividades que funcionem como fatores de interesse e atração.

10. Articulação com o poder local
Câmara Municipal da Maia e Junta de Freguesia de Águas Santas
A Câmara Municipal da Maia assume-se como o nosso maior parceiro, pois ao longo dos anos, temos mantido
relações de proximidade, cordialidade e de estreita cooperação.
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A partilha de responsabilidades na política educativa local, quer através da Carta Educativa, quer através do
Conselho Municipal de Educação, obriga a que a Administração Autárquica, com base na legitimidade
democrática da sua constituição e competências, se assuma como uma parceria dinâmica e criativa, de forma
a responder adequadamente às novas exigências educativas, fomentando o estímulo ao desenvolvimento e à
mudança. Para que se cumpra o desejo da construção de uma escola para todos, na vertente cultural, social e
económica, é importante que a autarquia continue a promover iniciativas relevantes de carácter social, cultural,
artístico e desportivo e continue a reforçar a consciência ambiental e a educação para a cidadania.
No âmbito da saúde escolar, o Gabinete de Saúde da Câmara Municipal da Maia, tem como missão assegurar
e garantir conteúdos nos domínios da educação alimentar e ambiental, prevenção solar, saúde e cidadania.
Todos os projetos, anualmente apresentados ao Agrupamento e ao concelho em geral, contam com parcerias
científicas dos seguintes organismos: Faculdade de Ciências da Alimentação e Nutrição da Universidade do
Porto (FCNAUP); Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa (ESBUCP); Liga
Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte; Instituto Português do Sangue, Agrupamento dos
Centros de Saúde da Maia /Valongo (ACES Maia) e LIPOR. O Pelouro da Educação da CMM é corresponsável
com o agrupamento, nomeadamente, pela organização e monitorização das AEC (atividades de
enriquecimento curricular do 1º ciclo) e dos serviços CAF e SAF (apoio às famílias dos alunos do pré-escolar e
1º ciclo com horários de acolhimento e prolongamento).
A outro nível, é de sublinhar a sã convivência entre esta organização escolar e a CMM na partilha do Pavilhão
Gimnodesportivo (municipal) de que a EBSAS usufrui para as aulas de Educação Física e as atividades do
Desporto Escolar.
Destaca-se, também, a parceria que é mantida há vários anos com o Gabinete de Acompanhamento e
Aconselhamento Psicológico e Pedagógico (GAAPP) da Casa do Alto (Pelouro da Juventude da Câmara
Municipal da Maia), no domínio da formação.
Com a Junta de Freguesia de Águas Santas, continuaremos a estimular a parceria recíproca que há largos
anos vimos estabelecendo. A Junta de Freguesia será sempre solicitada a envolver-se nas iniciativas e
realizações levadas a cabo nesta casa, e a tornar possível, através de patrocínios, a concretização de visitas
de estudo, publicações, projetos de alunos e aquisição de livros.

11. Estratégias de Comunicação e Divulgação
A crescente utilização das novas tecnologias e a necessidade de uma melhoria da literacia tecnológica, exigiunos que encontrássemos soluções eficazes ao nível dos recursos e da formação.
Hoje em dia, em todos as escolas do agrupamento já é efetiva a utilização das tecnologias, não só nos
domínios dos serviços/administração/circulação da informação, mas também, e sobretudo, ao nível do
processo-aprendizagem. É inegável que esta tem sido elemento gerador de novas metodologias de trabalho e,
em larga medida, facilitador da fluidez dos circuitos de comunicação.
Porém, uma organização educativa com esta dimensão precisa de continuar a apostar em estratégias que
permitam melhorar a comunicação interna e promovam a nossa imagem no exterior.
Na circulação da comunicação interna, muito mudou com a adesão massiva ao correio eletrónico e aos
espaços digitais de partilha para divulgação de informação institucional, promoção de eventos e atividades
levadas acabo nas diversas escolas.
Contamos já com recursos importantes que continuam a prestar um excelente serviço de divulgação/promoção:
o
o

Portal Aescas
Blogue Nós e os outros/Jornal Crescer
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o
o
o
o
o

Blogue da Biblioteca
Musikes Blogue
Blogartes
Blogue He&She
Blogue/Lugar da Memória

No entanto, reconhecemos a necessidade da existência de um Gabinete de Comunicação e Divulgação, que,
de uma forma integrada, seja responsável por:
o
o
o
o
o
o

repensar os circuitos internos da informação;
recolher informação sobre as inúmeras atividades que integram o nosso Plano Anual/Plurianual de
Atividades;
proceder à sua divulgação junto da comunidade educativa (alunos, docentes, não docentes, pais e
encarregados de educação);
dar visibilidade externa às atividades e aos projetos desenvolvidas (através da internet/redes
sociais, dos meios de comunicação social- locais e nacionais);
proceder à divulgação da oferta formativa do agrupamento;
criar brochuras/folhetos para a divulgação de eventos/cursos, etc.

12. Monitorização e Avaliação do Projeto Educativo
A monitorização e avaliação do Projeto Educativo, no sentido de permitir uma eficaz operacionalização dos
objetivos definidos e de modo a direcionar eventuais desvios e adaptações, serão feitas pelo Conselho Geral
ouvido o Conselho Pedagógico. A avaliação do PE terá como referência as evidências relativas aos objetivos
elencados no plano estratégico.
Relativamente ao sucesso escolar, cada grupo disciplinar/departamento deve, no final de cada ano letivo:
o Analisar os resultados de avaliação das disciplinas/ anos de escolaridade lecionadas pelo grupo;
o Compará-los com as metas/objetivos a que se propuseram;
o Encontrar explicação para os possíveis desfasamentos;
o Propor ações de melhoria que permitam concretizar as metas/objetivos definidas/os.
Este processo deve ser acompanhado por uma monitorização a realizar no final dos 1º e 2º períodos que será
reportada ao Conselho Pedagógico, de modo a que, atempadamente, se encontrem possíveis respostas para a
melhoria do desempenho dos alunos.
Com recurso a equipas de trabalho ou outras estratégias a conceber, todas as metas/objetivos propostos
no presente documento devem ser objeto de um acompanhamento constante que se concretiza:
o No inventário de evidências (indicadores) que “traduzam” de modo significativo cada meta proposta;
o Na verificação do grau de realização de cada uma das metas.
o Para a verificação da consecução de cada meta proposta, utilizar-se-á o modelo PDCA, P (plan) D
(do) C (check) A (action).

“O sucesso escolar traduz-se em números, o sucesso educativo traduz-se em humanidade”
Manuel Carneiro Ferreira (Diretor do Agrupamento)
Aprovado pelo Conselho Geral em de novembro de 2019
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1. Introdução

O Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular é o documento de planeamento, no qual
são definidas, em cada instituição educativa e em função do seu Projeto Educativo, as
estratégias de desenvolvimento do currículo, formas de organização e condução do processo
de ensino e aprendizagem e de avaliação das aprendizagens dos alunos.
Assim, tendo em conta o nosso contexto educativo e a nossa identidade, o PEDC deste
agrupamento pretende proceder a uma adequação da matriz curricular nacional, numa
dinâmica que se deseja de constante diálogo e ajustamentos. Pretendeu a promoção do
envolvimento de toda a comunidade educativa nesta construção comum, tendo como
horizonte um ensino de qualidade e práticas de melhoria contínua de modo a garantir que
todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que
contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Procurou-se coerência, coordenação, articulação e harmonia, pelo que este plano só poderia
ter resultado de discussão participada e de consensos. A existência de soluções concertadas
de ações pedagógicas e práticas de ensino ajustadas à nossa realidade educativa justifica as
opções e permiti-nos o cumprimento dos objetivos que traçamos. Importa garantir a
sequencialidade da aprendizagem e a articulação dos diferentes níveis de ensino, de forma a
potencializar a duração de toda a escolaridade.
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2.

Calendário escolar

Períodos letivos/
Interrupções

Início

Termo

1º Período

De 10 a 13 de setembro
de 2019
06 de janeiro de 2020

17 de dezembro de 2018

2º Período
Interrupção do
Carnaval

27 de março de 2020
26 fevereiro de 2020

24 fevereiro de 2020

4 de junho de 2020 — 9.º, 11.º e 12.º anos de
escolaridade.
3º Período

14 de abril de 2020

9 de junho de 2019 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos
de escolaridade.
19 de junho de 2019 — Educação pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico.

Nota:
As disciplinas que funcionam em regime semestral funcionarão da seguinte forma:
1º semestre - inicia a 13 de setembro e termina em 31 de janeiro.
2º semestre - inicia a 3 de fevereiro e termina em 9 de junho.
A interrupção das atividades letivas, no 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário,
para a realização das reuniões intercalares do 1º período ocorrerá no dia 4 de novembro.
A interrupção das atividades letivas para a realização das reuniões intercalares do 2º
período para o mesmo efeito ocorrerá no dia 14 de fevereiro.

2.1 Horários de Funcionamento
A componente curricular do pré-escolar funcionará em regime normal-9:00/15:30; e o 1º
funcionará também em regime normal-9:00/17:00
AEC/CAF/AAAF (acolhimento a partir das 7:30 e prolongamento até às 19:00).
Na escola sede, as atividades letivas organizam-se em dois turnos de funcionamento, dentro
do seguinte horário:
Turnos

Início

Termo

Manhã

08:15

13:15

Tarde

13:30

18:30

4

Plano de Estudo e Desenvolvimento Curricular

3– ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CURRÍCULO

3.1– OFERTA FORMATIVA
A oferta formativa da Escola, apresentada no Projeto Educativo, tem sido diversificada e
procura ser adequada às necessidades e interesses manifestados pelos alunos e pela
comunidade escolar. Esta oferta plural pretende garantir que cada um e todos os alunos
adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem
para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.

PRÉ-ESCOLAR
ENSINO BÁSICO
1º CICLO
2º CICLO
3º CICLO
CEF

ENSINO SECUNDÁRIO
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
ARTES VISUAIS
LÍNGUAS E HUMANIDADES
CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS

CURSOS PROFISSIONAIS
TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
TÉCNICO COMERCIAL
TÉCNICO DE TURISMO
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3. 2 MATRIZES CURRICULARES/ENSINO BÁSICO
Apresentam-se de seguida, as matrizes curriculares das diversas ofertas educativas que
foram aprovadas em sede de Conselho Pedagógico e que pretendem ser uma resposta
pedagógica adequada às necessidades, interesses e características da nossa comunidade
educativa.

3.2.1 Pré-escolar

Orientações Curriculares - Áreas de Conteúdo
Área de Formação Pessoal e Social
Área de Expressão e
Comunicação

Domínio da Educação Física
Domínio da Educação Artística:
● Artes Visuais
● Jogo Dramático/Teatro
● Música e Dança
Domínio da linguagem oral e abordagem à
escrita
Domínio da matemática

Área do Conhecimento do Mundo

Área de Conhecimento do Mundo

Área de Formação Pessoal e Social

Relação Interpessoal

Autonomia Pessoal e Social

Saberes Sociais

Saberes Científicos

Educação para os valores/cidadania
Área de Expressão e Comunicação

Matemática

Linguagem oral e
abordagem à
escrita

Expressão
Plástica

Expressão
Dramática

Expressão
Motora

Expressão
Musical
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3.2.2 1º CICLO

Componentes do Currículo

1.ºano

2.ºano

3.ºano

4.ºano

Português

7

7

7

7

Matemática

7

7

7

7

Estudo do Meio

3

3

3

3

5

5

3

3

-

-

2

2

Oferta Complementar – Inglês (d)

1

1

1

1

Apoio ao estudo (c)

2

2

1,5

1,5

25

25

24,5

24,5

5

5

3

3

Educação Artística
( Artes Visuais, Expressão
Dramática/Teatro, Dança e Música) (b)
Educação Física (b)
Inglês

Cidadania e
desenvolvimento (e)

TIC
(e)

Total
Atividades de Enriquecimento
Curricular (a)
Educação Moral e Religiosa (f) 1

a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de
Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas,
a desenvolver no ensino básico, com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural
b) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação
Física, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis.
c) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de
integração de várias componentes de currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de
informação.
d) A nova componente, criada pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta
identidade e documentos curriculares próprios.
e) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino
neste ciclo (1º e 2º ano - Decreto-lei nº 55/2018).
f) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
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3.2.3 2ºCICLO

Componentes do currículo

Carga horária semanal – 50 minutos –
TL/Minutos
5.º ano
6.º ano

Áreas Disciplinares
Línguas e Estudos Sociais
Português

4

4

Inglês

3

3

História e Geografia de
Portugal
Cidadania(a)

3

3

1 (sem.)

1 (sem.)

Matemática

5

5

Ciências Naturais

2

2

Educação Artística e
Tecnológica
Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

2

2

Educação Musical

2

2

1 (sem.)

1 (sem.)

Matemática e Ciências

TIC (a)
Educação Física
Total

3

3

27

27

Ed. Moral Religiosa (b)

1

1

Apoio ao Estudo (c)

2

2

Nota - esta matriz estará em vigor apenas no ano letivo 2019/2020, pois resulta de uma ajuste nas
disciplinas de Português e História e Geografia de Portugal.
a) A organização do funcionamento das disciplinas ocorre de um modo semestral, de acordo com a
alínea e) do n.º 2 do artigo 19.ºdo Decreto-lei nº 55/2018.
b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
c) Componente de apoio às aprendizagens de frequência facultativa.
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3.2.4 3ºCICLO

Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos
Componentes do currículo

7.º ano

8.º ano

9.º ano

4

4

5

Inglês

2

3

3

Francês

3

2

2

História

2

2

3

Geografia

2

2

3

Cidadania

1

1

-

Matemática

4

4

5

Ciências Naturais c)

2,5

3

2

Físico-Química c)

2,5

3

3

Educação Visual

2

2

2

Ed. Tecnológica (a)

2 (sem.)

TIC (a)

2 (sem.)

2 (sem.)

-

Educação Física

3

3

2

2 (sem.) - Ed Tec (a)

1 - Of. CN

Áreas Disciplinares:
Português
Línguas Estrangeiras

Ciências Humanas e Sociais

Ciências Físicas e Naturais

Educação Artística e Tecnológica

Oferta complementar -

-

Total

30

31

31

Ed. Moral Religiosa (b)

1

1

1

a)A organização do funcionamento das disciplinas ocorre de um modo semestral, de acordo com a
alínea e) do n.º 2 do artigo 19.ºdo Decreto-lei nº 55/2018.
b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
c) As disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química um tempo letivo em regime de
semestralidade.
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3.2.5 CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
3.2.5.1 Assistente de Cuidados de Beleza
Curso de Educação e Formação de dois anos de duração (Tipo 2), a funcionar no ano letivo
2019/2020, no segundo ano de formação.

Formação

Sociocultural

Científica
Técnica

Total

Disciplinas

Carga Horária 2º
ano
T/sem
horas

Língua Portuguesa

96

4

Inglês

96

4

Tecnologias da Informação e
Comunicação
Cidadania e Mundo Atual

48

2

96

4

Educação Física

48

2

Matemática Aplicada

75

3

Ciências Naturais

78

3

Cuidados gerais de Beleza

100

4

Técnicas de Atendimento

75

3

Cuidados de Mãos/Pés/Unhas

125

5

Cuidados de rosto e corpo

125

5
39
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3.2.5.2 Operador de distribuição
Curso de Educação e Formação com um ano de duração (Tipo 3).

Formação

Sociocultural

Científica

Técnica

Prática
Total

Disciplinas

Carga horária semanal – Horas de formação /TL
horas

T/sem

Língua Portuguesa

45

2

Inglês

45

2

Tecnologias da Informação e Comunicação

21

1

Cidadania e Mundo Atual

21

1

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

30

1

Educação Física

30

1

Matemática Aplicada

45

2

Atividades Económicas (Economia)

21

1

Stocks e Merchandising (Economia)

200

8

Técnicas de Atendimento

175

7

Serviços Pós – Venda (Economia)

175

7

Procedimentos Administrativos em Contexto Comercial

200

8

Formação em Contexto de Trabalho

210
41
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3.3 MATRIZES CURRICULARES/ENSINO SECUNDÁRIO
3.3.1 Cursos Científico-Humanísticos
3.3.1.1 Curso de Ciências e Tecnologias

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

DISCIPLINA

carga horária semanal
10.º ano

11.º ano

12.º ano

5

4

5+1 (g)

3

3

3

4

Educação Física

3

3

3

Matemática

5

5

6+1 (g)

5,5** +0,5 (g)

5,5** +0,5 (g)

6,5*+0,5(g)

6,5*+0,5(g)

6,5*+0,5(g)

6,5*+0,5(g)

Português
Opção
(a)
Filosofia

OPÇÃO
(b)

Língua Estrangeira –
Inglês ou Francês

Geometria Descritiva A
Físico - Química A (f)
Biologia e geologia (f)

OPÇÃO
(c)

Biologia
Física
Geologia

ESPECÍFICA

Química
OPÇÃO
(d)

Economia C

Cidadania e desenvolvimento (e)

GERAL

3
3
3
3
3

Psicologia B

3

Geografia C

3

Aplicações Informáticas

3

Língua Estrangeira
(cont./ F. Geral)

3

Educação Moral e Religiosa (e)

1

1

2

Total

31 ou 32

31 ou 32

20

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(c) e (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de
opções da alínea (c).
e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
f) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação.
g) Um tempo de reforço de aprendizagem semestral, de caráter facultativo, exceto na disciplina de
Português e Matemática de 12º ano que é anual.
* É permitido o desdobramento de turmas do ensino secundário, exclusivamente para a realização de
trabalho prático ou experimental, nas seguintes condições: a) Nos cursos científico -humanísticos, no
tempo semanal de lecionação correspondente a 150 minutos, no máximo, quando o número de
alunos da turma for superior a 20, nas seguintes disciplinas bienais: i) Biologia e Geologia; ii) Física e
Química A; iii) Língua Estrangeira (da componente de formação específica do curso de Línguas e
Humanidades);
** É permitido o desdobramento de turmas do ensino secundário, na disciplina de Geometria
Descritiva A da componente de formação específica dos cursos científico -humanísticos, no tempo
semanal de lecionação correspondente a 50 minutos, no máximo, quando o número de alunos da
turma for superior a 24;
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3.3.1.2 Curso de Artes Visuais

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA SEMANAL

Português
GERAL

Opção
(a)
Filosofia

Língua Estrangeira –
Inglês ou Francês

Educação Física
OPÇÃO
(b)

OPÇÃO
(c)
ESPECÍFICA
OPÇÃO
(d)

Geometria Descritiva A
Matemática B
História da Cultura e
das Artes
Oficina de Artes
Materiais e
Tecnologias
Oficina Multimédia B
Economia C
Filosofia A

Cidadania e desenvolvimento (e)

Desenho A

10º ANO

11º ano

12 ano

5

4

5+1 (g)

3

3

3

4

3

3

3

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

6+1 (g)

5,5** +0,5 (g)

5,5** +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)
3
3
3
3
3

Geografia C

3

Aplicações
Informáticas B
Língua Estrangeira

3
3

(cont./ F. Geral)

Psicologia B
Educação Moral e Religiosa (e)
Total

3
1

1

2

30,5

30,5

20

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(c) e (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de
opções da alínea (c).
e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
f) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação.
g) Um tempo de reforço de aprendizagem semestral, de caráter facultativo, exceto na disciplina de
Português e Desenho A de 12º ano que é anual.
** Na disciplina de Geometria Descritiva A da componente de formação específica dos cursos
científico -humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 50 minutos, no máximo,
quando o número de alunos da turma for superior a 24;
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3.3.1.3 Curso de Ciências Socioeconómicas

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA SEMANAL x T
10º ANO

11º ANO

5

4

3

3

Filosofia

3

4

Educação Física

3

3

3

5

5

6+1
(g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

Português
GERAL

Opção (a)

Língua Estrangeira – Inglês
ou Francês

Economia A
OPÇÃO
(b)

Geografia A
História B
Economia C

ESPECÍFICA

OPÇÃO (c)

Geografia C
Sociologia
Direito

OPÇÃO
(d)

Cidadania e desenvolvimento (e)

Matemática

12º
ANO
5+1
(g)

3
3
3
3

Psicologia B

3

Ciência Politica

3

Aplicações Informáticas B

3

Língua Estrangeira

3

(Cont./ F. Geral)

Educação Moral e Religiosa (e)

1

1

2

Total

30

30

20

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(c) e (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de
opções da alínea (c).
e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
f) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação.
g) Um tempo de reforço de aprendizagem semestral, de caráter facultativo, exceto na disciplina de
Português e Matemática de 12º ano que é anual.
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3.3.1.4 Curso de Línguas e Humanidades

COMPONENTE DE
FORMAÇÃO

DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA SEMANAL x T
10º ANO

11º ANO

5

4

3

3

Filosofia

3

4

Educação Física

3

3

3

História A

5

5

6+1 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 +0,5 (g)

5,5 *+0,5 (g)

5,5 *+0,5
(g)

Português
GERAL

OPÇÃO (b)

Língua Estrangeira – Inglês
ou Francês

MACS
Geografia A
Latim A
Literatura Portuguesa
Língua estrangeira II

OPÇÃO (c)

Filosofia A
Geografia C

ESPECÍFICA

Sociologia
Língua Estrangeira
(Cont. da Form. Geral)
Latim B
OPÇÃO (d)

Cidadania e desenvolvimento (f)

Opção (a)

12º
ANO
5+1 (g)

3
3
3
3
3

Psicologia B

3

Direito

3

Economia C

3

Aplicações Informáticas B
Educação Moral e Religiosa (e)
Total

3
1

1

2

30

30

20

a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário.
b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais.
(c) e (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de
opções da alínea (c).
e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
f) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação.
g) Um tempo de reforço de aprendizagem semestral, de caráter facultativo, exceto na disciplina de
Português e História A de 12º ano que é anual.
* É permitido o desdobramento de turmas do ensino secundário, exclusivamente para a realização de
trabalho prático ou experimental, nas seguintes condições: a) Nos cursos científico -humanísticos, no
tempo semanal de lecionação correspondente a 150 minutos, no máximo, quando o número de
alunos da turma for superior a 20, nas seguintes disciplinas bienais: i) Biologia e Geologia; ii) Física e
Química A; iii) Língua Estrangeira (da componente de formação específica do curso de Línguas e
Humanidades);
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3.3.2 Cursos Profissionais

3.3.2.1 Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos

Formação

Disciplinas

Carga Horária (horas/tempos)

10.º ano

Sociocultural
(d)

Científica (a)

12.º ano

Português

107

4

108

5

110

6

Língua Estrangeira I, II ou III

75

3

73

3

70

4

Área de Integração

74

3

72

3

72

4

TIC

100

4

Educação Física

50

2

45

2

45

3

Matemática

100

4

115

5

85

5

Físico-química

100

4*

100

5*

100

4**

84

4

Sistemas Operativos

105

4**

55

3**

Redes de Comunicação

107

4**

69

3**

70

4

211

8**

177

8**

147

8

Arquitetura de Computadores
Técnica (b)

11.º ano

Programação e Sistemas de
Informação
Formação em Contexto de Trabalho

180

Total
Ed. Moral Religiosa (c)

40
50

1

420
41

50

38

1

a) Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos
profissionais, até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; *
b) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal,
informático ou artístico da componente de formação técnica dos cursos profissionais, na
totalidade da carga horária semanal, quando o número de alunos for superior a 15; **
c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
d) Na formação geral, no 12º ano, funciona em comum com o Curso Profissional de Técnico
Auxiliar de Saúde.
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3.3.2.2 Curso Profissional de Técnico de Turismo

Formação

Disciplinas

Carga horária semanal – Horas de formação
/TL

10º

Sociocultural

11º

12º

Português

107

4

108

5

105

6

Língua Estrangeira I, II ou III

75

3

73

3

72

4

Área de Integração
Tec. Informação e
Comunicação
Educação Física

74

3

72

3

74

4

100

4

50

2

45

2

45

2

Matemática

100

4

HCA

100

4

100

4

Geografia

100

4

100

4

Comunicar Francês

63

3**

63

3

54

3

TIAT

108

4**

130

6

124

6

TCAT

68

3**

61

3

87

5

OTET

112

4**

95

4

122

6

Científica (a)

Técnica (b)

Formação em Contexto de Trabalho

200

Total

1069

43

Ed. Moral Religiosa (c)

25

1

1047

400
37

1084

36

a) Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos
profissionais, até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; *
b) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal,
informático ou artístico da componente de formação técnica dos cursos profissionais, na totalidade da
carga horária semanal, quando o número de alunos for superior a 15; **
c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
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3.3.2.3 Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde

Formação

Disciplinas

Carga Horária (horas/tempos letivos)
10º

Sociocultural

Científica

Técnica (b)

11º

12º

Português

107

4

108

5

105

6

Língua Estrangeira I, II ou III

75

3

73

3

72

4

Área de Integração

74

3

72

3

74

4

Tec. Informação e Comunicação

100

4

Educação Física

50

2

45

2

45

3

Matemática

100

4

100

5

Física e Química (a)

78

3*

72

3*

Biologia (a)

78

3*

72

3*

Saúde

150

6**

125

6**

125

9**

50

2

175

8**

125

9**

Gestão e Organização Serviços e Cuidados
de Saúde
Comunicação e Relações Interpessoais

50

2

Higiene, Segurança e Cuidados gerais

200

8**

Formação Contexto de Trabalho
Total
Ed. Moral Religiosa (c)

147

453

1087

42

1049

40

54

1

54

1

1064

35

a) Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos
profissionais, até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; *
b) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal,
informático ou artístico da componente de formação técnica dos cursos profissionais, na totalidade da
carga horária semanal, quando o número de alunos for superior a 15; **
c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
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3.3.2.4 Curso Profissional de Técnico de Comércio

Formação

Sociocultural

Científica (a)

Disciplinas

Carga Horária 10ºano
horas

T/sem

Português

107

4

Língua Estrangeira I, II ou III

75

3

Área de Integração

74

3

TIC

100

4

Educação Física

50

2

Matemática

100

4

Economia

100

4

Organização e Comunicação no ponto de venda

150

6**

Organização e Gestão Empresarial

175

7**

50

2**

Comunicar em Inglês

50

2**

Comunicar em Francês

50

2**

1106

43

25

1

Técnica - UFCD (b) Marketing

Formação em Contexto de Trabalho
Total
Educação Moral e Religiosa (c)

Este curso entra em funcionamento no ano letivo 2019/2020
a) Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos
profissionais, até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20; *
b) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal,
informático ou artístico da componente de formação técnica dos cursos profissionais, na totalidade da
carga horária semanal, quando o número de alunos for superior a 15; **
c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.
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4. Gestão do currículo
Como pode ler-se no PE em vigor:
“No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular consignada pelo Dec-Lei 55/2018, a
escola, tendo como referência as matrizes curriculares-base para os diferentes níveis de
ensino, pode equacionar o currículo, geri-lo e desenvolvê-lo, de modo a que todos os alunos
alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória.”
Privilegiando a dinamização do trabalho interdisciplinar com o fim último de reforçar o
enriquecimento das Aprendizagens Essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade
obrigatória, a escola equacionou o currículo nacional e teve necessidade de fazer opções
relativas à/ao:









unidade da organização dos tempos letivos;
carga horária semanal;
organização do funcionamento das disciplinas;
oferta da Educação Tecnológica como complemento à Educação Artística;
funcionamento da oferta complementar;
às confluências disciplinares com vista à criação de DAC;
às disciplinas de opção no ensino secundário;
componente de apoio às aprendizagens”

Para este nível de decisão, que passa sempre pelo Conselho Pedagógico, apostamos na
participação/mobilização dos diversos departamentos curriculares e outras estruturas
pedagógicas. Só de forma participada e articulada é possível desenvolver reflexões válidas,
das quais resultem propostas pertinentes relativas à implementação de um currículo
contextualizado, que tendo obviamente em conta as aprendizagens essenciais e as
competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, também o
enquadram na visão de escola que preconizamos.
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5. Atividades de Complemento/Enriquecimento Curricular
Como pode ler-se no atual PE, acreditamos no potencial educativo de um currículo
integrador que agrega as todas as atividades e projetos da escola e os assume como um
terreno fértil de aprendizagens e de aquisição de competências. Trata-se de contribuir para
a formação integral dos indivíduos, desenvolvendo a sua autonomia, a sociabilidade, a
cidadania e permitindo-lhes descobrir outras facetas da sua personalidade. As atividades
de complemento/enriquecimento curricular são de caráter facultativo, mas acreditamos que
os clubes e os projetos existentes poderão desenvolver competências múltiplas, alargando
o exercício de cidadania através da aproximação com o meio envolvente, fomentando a
prática desportiva e ainda consolidando conhecimentos adquiridos nas diferentes áreas
curriculares de forma mais atrativa.
Pretende-se que os alunos se sintam motivados a ocupar os tempos livres na escola de
forma útil e saudável. Algumas destas atividades são desenvolvidas em estreita
colaboração com diversos parceiros sociais.

5.1 Educação Pré-Escolar
Nesta componente, a Educação Pré-escolar desenvolve atividades com a colaboração de
diversos parceiros, nomeadamente com o Departamento de Educação, Ação Social,
Desporto e Cultura da Câmara Municipal da Maia, Junta de Freguesia de Águas Santas,
Lipor, Unidade de Saúde Local, Museu de História e Etnologia das Terras da Maia,
Biblioteca Escolar e Biblioteca Itinerante.
Projetos:
Maia Menu Saudável & Amigos Hortícolas;
Maia, Amiga da Dádiva de Sangue;
Maia, com o Sol no Coração, vamos ter precaução.
Contos, contigo conto
Atividade de Educação Física
“Leitura em vai e vem” (parceria PNL)
Pretende-se com este projeto a valorização do livro e a promoção da leitura numa ação
partilhada com o envolvimento das famílias.
Vermicompostagem;
SOBE;
Passezinho;
Dia Nacional do Pijama (Mundos de Vida).
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5.2 Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC/ Projetos do 1º ciclo
As atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo do ensino básico são asseguradas
pelo Município da Maia, enquanto entidade promotora das mesmas:
AFD- Atividade Física e Desportiva:
1º e 2ºs anos – 3 tempos por semana, sendo 1 deles de Yoga/Mindfullness;
3º e 4º anos – 2 tempos por semana;
ARTES (Música, Teatro e Dança)
1º e 2ºs anos – 1 tempo por semana;
AGIR- "mudamos o Mundo"

A atividade AGIR envolve atividades no âmbito da Filosofia para Crianças, Criar com
Atividade e Oficina das Ciências, a desenvolver no 1º, 2, 3º e 4ºs anos com um tempo por
semana. Haverá transversalidade de utilização das novas tecnologias como ferramenta
complementar.
No 1º ano, as AEC decorrerão no período das 16:30h às 17:30h.
Nos outros anos de escolaridade haverá a flexibilização do horário em 2 tempos por
semana.
São exemplos de projetos em funcionamento neste ciclo:
Ler Mais
“ Contos Contigo Conto”
Estes dois projetos permitem selecionar obras variadas, que são trabalhadas ao longo do
ano

letivo,

usando

diferentes

metodologias.

Fomentam

a

leitura,

permitem

a

interdisciplinaridade e promovem o enriquecimento de competências do domínio oral e
escrito. Os dois têm por base diferentes obras referenciadas no Plano Nacional de Leitura.
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Projetos de Saúde Escolar
Ao longo do ano letivo e em parceria com a Câmara de Municipal da Maia, os diferentes
anos de escolaridade desenvolvem os seguintes projetos:
“Maia, com o Sol no Coração”;”
“Refeições saudáveis e Sustentáveis”.
Deve salientar-se o interesse pedagógico dos diferentes projetos que permitem realizar e
consolidar um conjunto substancial de aprendizagens bastante pertinentes e fundamentais
nesta faixa etária.
5.3 Atividades de animação sociocultural
A evolução do quadro social e familiar veio influenciar as medidas de orientação política face
à educação pré-escolar e 1º Ciclo. Neste sentido, para além dos períodos específicos para o
desenvolvimento das atividades letivas, tem-se verificado a necessidade de implementar
atividades de enriquecimento curricular, de caráter facultativo para os alunos, com um cariz
formativo, cultural e lúdico, que complementem as componentes do currículo e de apoio à
família. Com a Atividade de Animação de Apoio à Família (AAAF- na Educação Pré-escolar)
e a Componente de Apoio à Família (CAF- no 1º Ciclo do Ensino Básico), organizados em
estreita colaboração com a Câmara Municipal da Maia, pretendemos continuar a prestar um
serviço de qualidade, proporcionando aos alunos acompanhamento e frequência de
atividades de carácter lúdico.
5.4 Projetos/Clubes- 2º e 3º ciclo e Ensino Secundário
São exemplos de projetos e clubes em funcionamento nestes níveis de ensino:
Jornal CRESCER
Escolas Promotoras de saúde
Clube de Leitura (s)
Q'Cena
Blogartes
Clube de Francês
Clube Delf
Equamat e Mat12
Projeto+
Artaholics (Dance and Drama)
Proteção Ambiental
Oficina de escrita criativa - 1º ciclo
Ler em partilha de Afetos - 1º ciclo
LudoMática
Sala PEN
Plano Nacional de Cinema
Geoatualidades
Lugar de Memória
Prevint 2019/2020
Parlamento Jovem - Básico e Secundário
Projeto Nacional de Leitura
Projeto Europeu ERAMUS+
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5.5 Desporto Escolar
Com este projeto pretende-se que a comunidade discente adote hábitos de vida saudável
através de atividades que promovam a prática desportiva, bem como o seu desenvolvimento
físico. Pretende-se, ainda, desenvolver uma cultura de cidadania que se manifeste na
promoção da cooperação, companheirismo e espírito de equipa, para além da interiorização
de hábitos de higiene.
Do desporto escolar constam atividades realizadas internamente (muito participadas) e no
âmbito competitivo (atividade externa).
Atividade Interna
 Corta-mato – aberto a todos os alunos
 Torneios Inter-turmas – aberto a todos os alunos
 Desporto Adaptado
Atividade Externa
 Neste âmbito, foram criados 9 grupos/equipas, constituídos por cerca de 150 alunos,
com competição (a nível de escolas numa fase inicial, e a nível regional e/ou nacional
nas fases subsequentes).
 São as seguintes as modalidades em competição:
 Atividades Rítmicas Expressivas (Dança)
 Ténis de Mesa (dois grupos de escalão vários/misto)
 Boccia
 Desporto Adaptado
 Badminton
 Natação (um grupo adaptado e dois grupos de escalão vários/misto)
5.6 GIA (Gabinete de Informação e Apoio)
O gabinete de informação e apoio (GIA) é um espaço aberto a toda a comunidade escolar
onde se desenvolvem ações de (in) formação, educação e comunicação no âmbito da
promoção da saúde, promovendo estilos de vida saudável.
A gestão do GIA é assegurada por uma equipa pluridisciplinar com formação nas áreas da
educação para a saúde e educação sexual. Esta equipa apoia e esclarece sobre assuntos
relacionados com a educação para a saúde e a educação sexual, em toda a sua
abrangência física, psíquica e emocional, assegurando a total confidencialidade dos seus
utilizadores. Tabagismo, violência, bullying, educação sexual, substâncias psicoativas,
doenças e patologias, são áreas trabalhadas no intuito de interajuda a pais, alunos e escola.
O GIA, que funcionará semanalmente pelo menos uma vez em cada turno, terá uma
intervenção não só de formação e esclarecimento mas sempre que necessário de
encaminhamento para profissionais especializados.
A saúde e o bem-estar são o alicerce do desenvolvimento da cidadania, permitindo a
integração social e cultural, a educação, a participação na vida produtiva e reprodutiva.
É da responsabilidade deste gabinete a dinamização do blogue “He&She”.
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5.7 Bibliotecas Escolares
A Biblioteca Escolar integrou a Rede de Bibliotecas Escolares em 2003. É parte integrante
do processo educativo, disponibilizando serviços de aprendizagem, livros e recursos que a
todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores
efetivos da informação em todos os suportes e meios de comunicação. Nesse sentido, os
serviços básicos da biblioteca escolar são essenciais para o desenvolvimento da literacia,
das competências da informação, do ensino, da aprendizagem e da cultura.
As atividades a desenvolver na biblioteca escolar têm por base os seguintes objetivos:
 Dotar a escola de um fundo documental adequado às necessidades das diferentes
áreas curriculares, e projetos de trabalho;
 Assegurar o livre acesso à leitura e às fontes documentais em diferenciado suporte,
a fim de permitir a construção da independência intelectual de cada indivíduo;
 Fomentar o gosto pela leitura, como instrumento de trabalho e de ocupação dos
tempos livres, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e cultural dos
utilizadores;
 Promover condições que permitam a reflexão, o debate, a crítica e o convívio entre
autores e leitores;
 Desenvolver a utilização das novas tecnologias educativas;
 Desenvolver competências de informação nos utilizadores;
 Ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a diversificarem
as situações de aprendizagem;
 Associar a leitura, os livros, os jogos e a frequência da BE à ocupação dos tempos
livres.
A biblioteca escolar cumprirá a sua função desenvolvendo política e serviços, selecionando
e adquirindo recursos, proporcionando acesso físico e intelectual a fontes de informação
variadas, disponibilizando equipamentos educativos e dispondo de recursos humanos para
acompanhamento aos alunos. Neste momento, contamos com duas bibliotecas escolares:
uma na escola sede e outra no Centro Escolar da Gandra.
5.7.1 Plano Nacional de Leitura
O Agrupamento de Escolas Águas Santas aderiu ao projeto Plano Nacional de Leitura, da
responsabilidade do Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Cultura.
As iniciativas promovidas no âmbito do PNL têm como objetivos centrais:
 Elevar os níveis de literacia;
 Promover a consciencialização para a importância da leitura;
 Desenvolver o gosto pela leitura;
 Criar hábitos de leitura autónoma;
 Entender o ato de ler como um meio privilegiado de conhecimento do Mundo.
Os livros do PNL fazem parte do fundo documental da Biblioteca Escolar (Biblioteca da
escola sede e Biblioteca do Centro Escolar da Gandra) e a coordenadora do PNL garante a
circulação destes livros por todas as salas das escolas do Agrupamento.
Além disto, os livros do PNL encontram-se disponíveis para leitura recreativa, quer
presencial (na Biblioteca Escolar) quer domiciliária e são utilizados em muitas outras
atividades promovidas pela equipa da Biblioteca Escolar.
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6. Escola Inclusiva /Estruturas de Apoio/Apoios e Complementos Educativos
A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem (CAA) é subsidiária da
ação desenvolvida na turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes
educativos, nomeadamente o docente de educação especial.
O docente de educação especial, enquanto parte ativa da equipa multidisciplinar (EMAEI),
assume um papel essencial no processo de flexibilidade curricular, contribuindo para a
promoção de competências sociais e emocionais, envolvendo os alunos ativamente na
construção da sua aprendizagem, promovendo o desenvolvimento das áreas de
competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória,
nomeadamente, a capacidade de resolução de problemas, o relacionamento interpessoal,
os pensamentos crítico e criativo, a cidadania.
O papel do grupo da Educação Especial será igualmente relevante:
i) nos processos de gestão dos ambientes de sala de aula,
ii) na adaptação dos recursos e materiais,
iii) na constituição de grupos de alunos consoante as suas necessidades e potencialidades,
iv) na adequação das metodologias de ensino e de aprendizagem,
v) na avaliação das aprendizagens,
vi) na definição de percursos de melhoria das aprendizagens,
vii) no trabalho interdisciplinar e
viii) na monitorização da implementação de medidas de apoio à aprendizagem.
De acordo com as necessidades e características dos alunos, são desencadeadas várias
medidas de suporte às aprendizagens (universais, seletivas e adicionais), definindo-se as
estratégias de diferenciação pedagógica e procedendo-se à mobilização dos meios/recursos
indispensáveis.
O acompanhamento a alunos com adequações curriculares significativas e medidas
adicionais é operacionalizado com recursos CAA e contempla as seguintes áreas
específicas:









OFICINA BIOLÓGICA;
OFICINA DE ARTES;
DESPORTO ADAPTADO (BOCCIA);
LITERACIA;
NUMERACIA;
EXPRESSÃO DRAMÁTICA;
OFICINA DE MÚSICA;
OFICINA PSICOMOTRICIDADE.
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Numa lógica de rentabilização dos recursos existentes na escola, neste agrupamento foram
definidos os seguintes espaços para o funcionamento, apoio e complemento do CAA
(Centro de Apoio à Aprendizagem):








Quatro espaços para alunos com medidas adicionais e adequações significativas
(três na escola sede e uma no Centro Escolar da Pícua) e onde se dá particular
importância a atividades da vida diária e se promove a autonomia pessoal e social,
sempre de forma adequada às necessidades específicas de cada aluno;
Apoio ao Estudo (2ºCiclo);
Apoio Educativo Individualizado (ou pequenos grupos);
Biblioteca Escolar;
GAMD
Tutorias;



GIA;



SPO;






Serviços de Educação Especial;
Desporto Escolar;
Espaço Delícias d’estufa;
Projeto “És Solidário”.

Apoios educativos disponibilizados:











Apoio educativo (1º ciclo)
Apoio ao estudo (2ºciclo)
Ensino diferenciado na sala de aula;
Apoio Individualizado;
Aulas de reforço;
Tutorias (comportamentais e cognitivas);
Assessorias/Coadjuvâncias;
Turmas+
Como estratégia de remediação e de superação de dificuldades ou como forma de
estímulo para os alunos que revelem capacidades de aprendizagem acima da média,
nas disciplinas estruturantes constituir-se-ão grupos homogéneos e temporários de
alunos (turmas +).
Acompanhamento e orientação psicológica.

7. Avaliação das Aprendizagens
O PE refere a análise levada a cabo sobre o reposicionamento legal face à avaliação das
aprendizagens, por forma a abrir caminho para a reformulação (neste momento já
concluída) dos critérios de avaliação de todos os níveis de ensino.
Ressalta dessa análise:
• a afirmação de apenas duas modalidades de avaliação: formativa e sumativa;
• o relevo dado à avaliação formativa enquanto principal modalidade, que assume um
caráter contínuo e recorre a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de
recolha de informação adequados aos alunos, às aprendizagens e às circunstâncias em que
ocorrem.
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• a clarificação/explicitação do papel da avaliação formativa que, “ao serviço da
aprendizagem”, “fornece informação”, permite a regulação/revisão do processo de ensino e
de aprendizagem;
• a participação e o envolvimento do aluno (e dos pais e encarregados de educação) em
todo o processo avaliativo.
 a análise dos dados relativos ao desempenho dos alunos (avaliação interna/externa das
aprendizagens) e ao desenvolvimento do currículo deve ter em valorizar leitura s de
complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da qualidade de ensino e da
aprendizagem.
Este reposicionamento do processo avaliativo implica:
• colocar o enfoque dos procedimentos, estratégias e instrumentos de avaliação mais no/s
processo/s do que no/s resultado/s, considerando que a avaliação é parte integrante da
aprendizagem e a avaliação formativa a principal modalidade de avaliação;
• expressar em linguagem clara os descritores de competências, os procedimentos a adotar
e a informação veiculada, tendo em vista a eficácia do processo e o envolvimento dos
alunos na autorregulação das aprendizagens;
• clarificar junto dos alunos e dos pais e encarregados de educação a lógica das
ponderações dos diversos instrumentos de avaliação (teste, trabalho de grupo trabalho,
apresentações, etc.)
Inclui-se neste PEDC, a matriz, aprovada em Conselho Pedagógico, que serviu de base
para a elaboração dos critérios de avaliação de cada disciplina.
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8. Disposições Finais
O presente documento constitui-se como anexo ao Projeto Educativo do Agrupamento Escola e
será alvo de (re) ajustes anuais ou sempre que tal se justifique (alterações legais ou recomendações
da avaliação interna/externa).
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