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INTRODUÇÃO 

 
Caminho para a excelência, a educação é, consequentemente, rumo que se procura, que se 

define e se persegue. 

O Projeto Educativo constitui um documento fundamental da política interna de cada Escola. 

Tem como finalidade apresentar e explicar as linhas orientadoras da atividade educativa, a forma como 

se combina com as linhas orientadoras da política nacional e, acima de tudo, mostrar em que medida 

cada Escola propõe assegurar a continuidade das suas intervenções de sucesso, dos seus projetos, isto é, 

as suas práticas tendo por base o estabelecimento de novas metas de desenvolvimento. 

O Projeto Educativo é, em simultâneo, por um lado, um fator de inovação, orientador e indutor 

das mudanças transformadoras da ação educativa e, por outro lado, um elemento estruturante de todos 

os restantes projetos de ação da escola, nomeadamente do Plano Curricular de Agrupamento. 

Uma preocupação dominante e prioritária nos sistemas de ensino contemporâneos é a questão 

do sucesso e do insucesso dos alunos e dos meios de ação educacional e pedagógica, tanto para o 

promover como para debelá-lo. 

Responder de forma preventiva e interveniente, a esta questão, é um imperativo social e 

pedagógico do nosso Projeto Educativo, a fim de garantir, aos alunos, um desenvolvimento pessoal e 

social qualitativo e de os fazer participar na construção democrática da sua Escola. 

O conceito de igualdade de oportunidades não se refere à igualdade de acesso aos mesmos 

recursos educacionais, mas sim à igualdade de acesso a meios que possibilitem a realização e a 

progressão académicas e uma inserção social positiva. Todos os alunos têm o direito ao sucesso 

educativo, através da disponibilização de meios que o promovam. 

O Projeto Educativo ESLA estabelece esse rumo, clarificando os resultados esperados, através da 

missão aí definida. O PE do agrupamento desdobra-se em três áreas de intervenção; no âmbito de cada 

área de intervenção, são identificadas as dimensões, que integram os resultados recolhidos, formulados 

de forma criteriosa os respetivos objetivos estratégicos, estabelecidas as metas a atingir, definidas as 

ações dos diversos elementos da comunidade educativa que permitirão a operacionalização dos 

objetivos estratégicos e identificados os indicadores de medida, cuja avaliação permitirá determinar se o 

caminho seguido permite atingir as metas estabelecidas. 

Instrumento operatório de tal intento, o Plano Plurianual do Agrupamento, enquanto elemento 

constituinte de uma dinâmica participativa e integrante de todos os elementos da comunidade 

educativa, pretende criar as condições necessárias à construção de uma escola com sentido, de modo a 

envolver os alunos em projetos ativos que visam garantir a sua formação global. 
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Sendo assim, o projeto será flexível e integrado, permitindo a adequação à diversidade e a 

melhoria da qualidade das aprendizagens, visando o combate ao insucesso escolar, em consonância 

com os princípios e valores defendidos pelo Projeto Educativo. 

Tendo em vista os objetivos gerais deste projeto e a consecução do Currículo Nacional, definem-

se como prioridades, neste Plano Plurianual: 

• o acesso ao saber promovendo estratégias de diferenciação pedagógica. 

• uma utilização progressiva das novas tecnologias como recurso essencial no processo de 

aprendizagem. 

• a avaliação orientada fundamentalmente para a regulação contínua e, tanto quanto 

possível individualizada da aprendizagem dos alunos. 

• a articulação entre os diferentes ciclos de ensino. 

• o incentivo dos profissionais de educação a uma maior proximidade, convivência e troca de 

experiências. 

• as estratégias que contribuam para um melhor relacionamento entre a família e a 

escola/envolvimento familiar. assentando nos seguintes princípios fundamentais: 

• uma verdadeira cultura de Gestão Curricular e de uma cultura interdisciplinar (não em 

oposição às disciplinas mas à sua fragmentação e isolamento), através do trabalho 

colaborativo e da responsabilização dos órgãos coletivos de gestão pedagógica, não 

subalternizando nenhum saber ou disciplina, na consideração da importância que todos 

eles têm na formação do indivíduo e para uma educação integral; 

• a qualidade da aprendizagem (e do ensino), baseado no rigor e na significabilidade dos 

conteúdos e das atividades, rigor que concretize a cientificidade exigida pelos desafios da 

modernidade, que não esqueça a dimensão vivencial e prática que todo o saber deve 

propor; 

• o princípio do humanismo, expresso na preocupação de dar à Escola o rosto personalizado 

e dignificante de um espaço que se assume como transmissor dos valores basilares da 

solidariedade e da cidadania; 

• o princípio da partilha e utilização de recursos e meios estabelecidos em função de critérios 

prioritariamente pedagógicos e didáticos, de forma racional, equitativa e justa. 
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O AGRUPAMENTO… 
 

O Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres existe desde 2010, tendo sido criado em 25 de junho 

desse ano, por despacho ME (Ministério da Educação, com a agregação do extinto Agrupamento de 

Escolas S. Pedro do Mar à Escola Secundária Drª Laura Ayres. 

 
É um Agrupamento constituído por seis estabelecimentos e integra, para além da escola sede, a 

Escola Básica de 2º e 3º ciclos de Quarteira (EB23 de Quarteira), a Escolas Básicas de 1º ciclo de 

Quarteira (EB1 de Quarteira) e da Fonte Santa (EB1 da Fonte Santa), a Escola Básica de 1º ciclo com 

Jardim de Infância da Abelheira (EB1/JI da Abelheira) e o Jardim de Infância nº 3 de Quarteira (JI nº 3 de 

Quarteira).   

 
  O corpo docente das ESLA é constituído por 7 educadoras; 22 professores do 1º ciclo; 29 

professores do 2º ciclo; 106 professores do 3º ciclo e secundário; 6 docentes do ensino especial e 12 

técnicos especializados, para formação vocacional e técnica. Num total de 182 profissionais, 150 de 

quadro de nomeação definitiva e 32 contratados. 

 
 O pessoal não docente é constituído por cerca de 37 funcionários (9 assistentes de 

administração técnica e 28 assistentes operacionais), é estável embora escasso para as necessidades 

que uma escola com esta configuração por pavilhões, apresenta.  

  
Frequentam o agrupamento, em regime diurno, quase 1900 alunos, sendo cerca de 600 do 

ensino secundário e os restantes do ensino básico.  
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
 

 
ORGANIZAÇÃO DO TEMPO ESCOLAR 

 
 

Os horários dos alunos são organizados de forma equilibrada, de modo a evitar o cansaço e a 

dispersão. O trabalho é dividido entre o período da manhã e da tarde, de forma a, por um lado, haver 

espaços físicos para atividades extracurriculares e, por outro lado, haver maior equilíbrio no tempo de 

trabalho. Os alunos sujeitos a exames nacionais têm ainda períodos de trabalho acrescido, com apoio 

direto de professores das diversas disciplinas. 

 

JARDIM DE INFÂNCIA 

 
 As atividades dos Jardins de Infância iniciam às 9:00h e terminam às 16:00. Entre as 8:00 e as 

9:00h e entre das 16:00h às 18:00 desenvolve-se a componente de apoio à família. 

 

1º CICLO – EB1 Nº 2 DE QUARTEIRA, EB1 DA ABELHEIRA; EB1 DA FONTE SANTA 

 
 A organização do tempo escolar é feita tendo em conta três componentes: curricular, atividades 

de enriquecimento curricular e apoio à família. 

 

Hora de entrada Horas de saída  Componente 

8:00 9:00 Apoio à Família 

9:00 10:00 Curricular 

10:00 10:30 Intervalo 

10:30 12:30 Curricular 

12:30 14:00 Hora de Almoço 

14:00 16:00 Curricular 

16:00 16:30 Intervalo 

16:30 17: 30 AEC 

17:30 18:30 Apoio à Família 
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EB23 E ESCOLA SECUNDÁRIA 

 

  

Hora de entrada Horas de saída 

8:25 09:15 

9:20 10:10 

10:30 11:20 

11:30 12:20 

12:30 13:20 

13:30 14:20 

14:30 15:20 

15:30 16:20 

16:30 17:20 

17:25 18:15 

19:15 20:05 

20:05 20:55 

21:10 22:00 

22:00 22:50 

22:50 23:40 
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CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 
(Despacho n.º 5048-B /2013) 

 
1) A constituição de turmas obedece às normas estabelecidas no pelo Despacho n.º 5048-B/2013, em 

particular o seu ponto 5, designadamente no que se refere ao número de alunos por turma, com as 

condicionantes inerentes à dimensão das salas, cuja lotação é de 28 alunos.  

a) As turmas de início de ciclo serão constituídas, no 1º ciclo do ensino básico, por um número 

máximo de 26 alunos; nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário (cursos 

científico – humanísticos), por um número mínimo de 26 e máximo de 30 alunos (no ensino 

profissional, esse número baixa para os 24) procurando não se ultrapassar os 28 alunos 

(capacidade normal das salas nas escolas). As turmas com alunos com NEE (2, no máximo) terão 

um máximo de 20 alunos, sempre que o programa educativo individual explicitamente o 

determine, inclusive, no ensino profissional.  

b) As turmas dos 3º, 5º e 7º anos do ensino básico serão, sempre que possível, organizadas por 

perfil de Matemática ou de Português.  

c) As turmas no ensino profissional serão constituídas por um número mínimo de 24 alunos e um 

máximo de 30, com possibilidade de desdobramento, em dois grupos, nas disciplinas da 

componente da formação técnica.  

d) A abertura de turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente está condicionada 

a um número mínimo de 30 alunos.  

e) A abertura de cursos da Formação Vocacional carece de autorização superior e está 

condicionada a alunos com duas ou mais retenções, no seu percurso escolar, e são constituídas 

com um número de alunos entre os 20 e os 24. 

f) A abertura de turmas CEF carece de autorização superior e está condicionada a alunos com 15 

anos e duas ou mais retenções no seu percurso escolar e só serão constituídas desde que haja, 

pelo menos, 15 alunos inscritos, podendo desdobrar nas disciplinas da formação técnica.  

g) Os Cursos de competências Básicas, Cursos de Educação e Formação de Adultos e Formação 

Modular Certificada estão dependentes de autorização. As turmas EFA de dupla certificação 

serão constituídas por 26 a 30 alunos, sendo desdobradas, em dois grupos, na componente 

tecnológica/profissional. 

h) A abertura de turmas para frequência da Formação Modular Certificada depende, 

preferencialmente, de um número mínimo de 20 adultos inscritos. 

2) A constituição das turmas reger-se-á, em qualquer ano de escolaridade, por um critério de 

homogeneidade entre si, sempre que possível, e dependente, no ensino secundário, das opções 

escolhidas e facultadas (níveis etários próximos e número equilibrado de alunos/as).  
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3) Os alunos, no ato da primeira matrícula, apresentam as suas opções, que deverão ser respeitadas, 

sem prejuízo das ofertas condicionadas em função dos normativos legais e do corpo docente da 

escola.  

4) Serão oferecidas, na componente da formação específica, as disciplinas de opção maioritariamente 

escolhidas e tendo em conta os recursos humanos da escola e os normativos legais em vigor.  

5) Os alunos sem problemas disciplinares no ano letivo anterior têm prioridade. 

6) Procurar-se-á ter em consideração os pareceres/indicações e recomendações dos Conselhos de 

Turma a que os alunos pertenceram no ano letivo anterior.  

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – PRÉ-ESCOLAR 

 
1. Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro;  

2. Crianças com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 

19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro;  

3. Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 90/2001, 

de 20 de agosto;  

4. Crianças que completem os 4 anos de idade até 31 de dezembro; 

5. Crianças que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro; 

6. Crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

7. Cumulativamente, e como forma de desempate em situação de igualdade, devem ser observadas 

as seguintes prioridades:  

a. Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e dias; 

b. Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido, no Agrupamento 

de Escolas onde este se insere;  

c. Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido, devidamente ordenadas nos termos 

da lei;  

d. Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido, 

devidamente ordenadas nos termos da lei; 

8. Na renovação de matrícula na educação pré -escolar deve ser dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação em que são inscritas, aplicando – se 

sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores.  
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9. Em caso de igualdade, após seguir os critérios anteriores, dar-se-á prioridade às crianças com mais 

idade. 

10.  

 
PRIORIDADES NA MATRÍCULA / RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA ENSINO BÁSICO 

 

1. Alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente e que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de 

educação, conforme o previsto nos números 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 

7 de janeiro;  

2. Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos nas condições 

referidas na alínea anterior;  

3. Que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré – escolar ou o ensino básico, no mesmo 

estabelecimento; 

4. Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de ensino;  

5. Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e ou de ensino; 

6. Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional na área de 

influência do estabelecimento de ensino;  

7. Que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré – escolar ou o ensino básico, noutro 

estabelecimento de educação e ou de ensino, do mesmo agrupamento de escolas; 

8. Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à 

exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento 

de ensino; 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – 1º CICLO 

 

1. Os alunos retidos serão distribuídos, sempre que possível, pelas várias turmas dos mesmos anos 

de escolaridade;  

2. Sempre que possível, respeitar-se-ão as indicações do Conselho de Docentes;  

3. As turmas, deverão ser heterogéneas, tendo em conta género e a proveniência dos alunos. 

Também poderão ser divididos grandes grupos provenientes do Pré-escolar, não devendo ficar 

alunos isolados do grupo, na medida do possível;  

4. Dever-se-á evitar fazer turmas com mais de um ano de escolaridade;  
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5. Quando, por imposição legal, for necessário retirar alunos das turmas, seguir-se-ão as indicações 

do Conselho de Docentes. Se não existirem estas indicações, os alunos serão retirados de forma 

aleatória. 

6. A integração de alunos que completam os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro só é possível desde que se verifiquem, cumulativamente, a existência de vaga e o 

despacho de autorização da diretora a requerimento dos pais /encarregados de educação, com 

parecer positivo vinculativo da educadora. 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – 2º CICLO 

 

1. O serviço de constituição de turmas deve atender às indicações pedagógicas fornecidas pelo 

professor do 1º Ciclo (parecer do Professor Titular de Turma) e/ou Psicóloga sobre os alunos do 4º 

Ano  

2. Caso seja proposto, deve proceder-se à divisão da mesma turma do 1º Ciclo, de acordo com o 

parecer do Professor Titular de Turma  

3. Distribuição equilibrada dos alunos com NEE pelas diferentes turmas, ouvido SPO e os professores 

de Educação Especial.  

4. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e alunas. 

5. Inclusão dos alunos nas turmas cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram nos 

serviços de Administração Escolar após a afixação das listas. 

6. Distribuição dos alunos retidos pelas várias turmas. 

7. No 6º ano, distribuição equilibrada, sempre que possível, dos alunos retidos pelas várias turmas.  

8. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Pedagógica. As 

mudanças de turma dos alunos, por razões administrativas, ocorrerão, preferencialmente, por 

indicação do Conselho de Turma (1º) ou ouvido o Diretor de Turma (2º). 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – 3º CICLO 

 

1) Distribuição equilibrada dos alunos retidos pelas várias turmas.  

2) Sempre que possível, respeitar as indicações do conselho de turma e/ou Equipa Pedagógica. As 

transferências de turma dos alunos ocorrerão por indicação do conselho de turma (1º) ou ouvido o 

diretor de turma (2º). 

3) Distribuição dos alunos com NEE pelas diferentes turmas, ouvidos os professores de Educação 

Especial e/ou o SPO. 
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4) Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, no 8º e 9º anos, a aplicação do 1º critério 

geral deverá basear-se nas propostas dos Conselhos de Turma constantes das atas do 3º período e 

do Diretor de Turma.  

5) Quando o número de alunos exceder, por área/opção, o número previsto na lei para a constituição 

de uma turma devem ser seguidos os critérios a seguir indicados:  

a) Alunos com necessidades educativas especiais;  

b) Alunos retidos, com avaliação inferior a três na língua estrangeira II e que pretendem mudar a 

opção de língua estrangeira II (7º ano); 

c) Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior; 

d) Alunos com irmãos já matriculados na escola;  

e) Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência da escola. 

 

PRIORIDADES NA MATRÍCULA / RENOVAÇÃO – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

1. No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou 

renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

a) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º do 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 

12 de maio; 

b) Que frequentaram o ensino secundário no estabelecimento de ensino, no ano letivo anterior; 

c) Que frequentaram o estabelecimento de ensino no ano letivo anterior; 

2. No âmbito de cada uma das prioridades ordenadas no número anterior, e como forma de desempate 

em situação de igualdade, devem ser observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

a) Alunos que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente 

residam na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

b) Alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

c)  Alunos que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

d)  Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino. 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS – ENSINO SECUNDÁRIO 
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1. Os alunos que frequentaram o 9º ano devem manter-se na mesma turma, de acordo com o curso 

que escolherem. Este critério será alterado se existirem indicações em contrário, tanto em termos 

individuais, como de funcionamento da própria turma.  

 

2. Tendo como princípio a manutenção do núcleo turma, no décimo primeiro ano, a aplicação do 

primeiro critério geral deverá basear-se nas propostas de conselhos de turma constantes das atas 

do terceiro período e/ou em pareceres do diretor de turma.  

 

3. As turmas do 12º ano devem ser organizadas por áreas, mantendo na mesma turma os alunos que 

optam pelo mesmo currículo, os quais passarão a indicar 3 disciplinas de opção por ordem de 

preferência.  

 

4. Quando o número de alunos exceder por área/opção o número previsto na lei para a constituição 

de uma turma devem ser seguidos os critérios a seguir indicados:  

1. Alunos com necessidades educativas especiais;  

2. Alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior;  

3. Alunos que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no 10º ano de escolaridade, em 

função do curso pretendido.  

 

5. Aos candidatos referidos na alínea c) do ponto anterior é dada prioridade, em função do curso 

pretendido, de acordo com os seguintes critérios:  

1. Alunos que frequentaram a escola no ano anterior;  

2. Alunos com irmãos já matriculados na escola;  

3. Alunos cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade 

profissional na área geográfica da escola;  

4. Alunos mais novos.  
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Domínios de Intervenção Estratégica do Projeto Educativo 

 

ÁREAS DE 

INTERVENÇÃO 
DIMENSÕES OBJETIVO GERAL METAS 

PLANEAMENTO E 

ARTICULAÇÃO 

PROMOVER A 

ARTICULAÇÃO 

PEDAGÓGICA E 

CURRICULAR 

AUMENTAR O TRABALHO 

COLABORATIVO NA 

PLANIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS, BEM COMO, NA 

ELABORAÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE TRABALHO E 

DE AVALIAÇÃO 

MELHORAR OS NÍVEIS DE 

DESEMPENHO DOS ALUNOS EM 

SALA DE AULA /DISCIPLINA 

MANTER OU AUMENTAR AS 

TAXAS DE SUCESSO INTERNO DE 

CADA ANO DE ESCOLARIDADE 

MELHORAR EM 5% A DISTÂNCIA 

DA TAXA DE SUCESSO PARA O 

VALOR NACIONAL: ENSINO 

BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO. 

GARANTIR A INICIAÇÃO DA 

LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DO 

1º CICLO 

REDUZIR O INSUCESSO 

ESCOLAR 

GARANTIR A INICIAÇÃO DE UMA 

2ª LÍNGUA AOS ALUNOS DO 2º 

CICLO 

RESULTADOS 

ESCOLARES 

RECONHECER O VALOR DO 

MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

GARANTIR O AUMENTO 

GRADUAL DO NÚMERO DE 

ALUNOS INSERIDOS NOS 

QUADROS DE MÉRITO E 

EXCELÊNCIA 

RECONHECER O VALOR DA 

CIDADANIA 

GARANTIR O AUMENTO 

GRADUAL DO NÚMERO DE 

ALUNOS INSERIDOS NO QUADRO 

APROVAÇÃO /CERTIFICAÇÃO DE, 
PELO MENOS 90% DOS ALUNOS 

EM PERCURSO CURRICULAR 

ALTERNATIVO E/OU ENSINO 

VOCACIONAL DO ENSINO BÁSICO 

EM ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

MELHORAR O Nº DE MEDIDAS 

DISCIPLINARES POR ALUNO EM 

PELO MENOS 15% 

ATENDER TODAS AS FAMÍLIAS 

SINALIZADAS PARA O ESPAÇO 

FAMÍLIA 

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

RESULTADOS 

SOCIAIS PREVENIR O ABANDONO, 
ABSENTISMO E 

INDISCIPLINA 

AVALIAR/MEDIAR TODAS AS 

SITUAÇÕES DE INDISCIPLINA 

SINALIZADAS AO GAAF 
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GARANTIR ESTÁGIO PARA TODOS 

OS ALUNOS DAS TURMAS DE 

CEF/VOCACIONAL E 

PROFISSIONAL 

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO EM ATIVIDADES 

CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE 

SOLIDARIEDADE 

AUMENTAR EM 25% A 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS E EE NA 

VIDA DO AGRUPAMENTO 

CRIAR O HINO (1) 

CRIAR O ESTANDARTE (2) 

RELAÇÃO ESCOLA / 

COMUNIDADE 

PROMOVER O 

AGRUPAMENTO E A SUA 

IDENTIDADE 

IMPLEMENTAR O ANUÁRIO 

(2/3) 

GARANTIR O CUMPRIMENTO 

/REFORMULAÇÃO DAS METAS 

DEFINIDAS ANUALMENTE PARA 

OS RESULTADOS ESCOLARES, 
 

MONITORIZAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS 

MONITORIZAR OS 

RESULTADOS ESCOLARES 

ELABORAR E O PLANO ANUAL DE 

MELHORIA 

SIMPLIFICAR PROCEDIMENTOS E 

DOCUMENTOS ORIENTADORES 

MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO DO PROFESSOR ORGANIZACIONAL GESTÃO 

MELHORAR A 

ORGANIZAÇÃO INTERNA E 

FUNCIONAMENTO DO 

AGRUPAMENTO 
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE 

DESENVOLVIMENTO DAS 

APRENDIZAGENS 

AFETAR, PELO MENOS, 10% DO 

ORÇAMENTO DA ESCOLA AO 

CUMPRIMENTO DO OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

GARANTIR AS CONDIÇÕES DE 

SEGURANÇA E HIGIENE E 

FUNCIONAMENTO DAS 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 

ESTENDER A TODAS AS ESCOLAS 

DO AGRUPAMENTO A 

UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE 

ALUNOS 

RECURSOS E EQUIPAMENTOS 
INSTALAÇÕES 

/EQUIPAMENTOS 

GERIR RACIONALMENTE 

OS ESPAÇOS E 

EQUIPAMENTOS 

ESCOLARES 

IMPLEMENTAR O SIGE NA 

EB1/JI DA ABELHEIRA 
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OPÇÕES CURRICULARES 
 

Educação Pré Escolar 

 
Enquadramento (Adaptado da Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (Lei Qua A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº 5/ 97) 

De acordo com a Lei Quadro, a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual 

deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

1 - A educação pré-escolar refere-se às crianças dos 3 anos até ao ingresso na escolaridade 

obrigatória e é ministrada em estabelecimentos de educação pré-escolar. 

2 - A frequência da educação pré-escolar é facultativa, reconhecendo à família o primeiro papel 

na educação dos filhos, consagrando-se contudo, a sua universalidade para as crianças que perfazem 5 

anos de idade. 

3 - Por estabelecimento de educação pré-escolar entende-se a instituição que presta serviços 

vocacionados para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e 

atividades de apoio à família: 

4 - Constituem objetivos da educação pré-escolar: 

a. Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b. Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 

culturas, favorecendo uma progressiva  consciência do seu papel como membro da 

sociedade; 

c. Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

d. Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas; 

e. Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como 

meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

f.  Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g. Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, designadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva; 

h. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor 

orientação e encaminhamento da criança; 
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i. Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva 

colaboração com a comunidade. 

 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

 
O desenvolvimento do currículo na educação pré-escolar tem como referência as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) (Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto), que se 

constituem como um conjunto de princípios gerais pedagógicos e organizativos de apoio ao educador de 

infância na condução do processo educativo a desenvolver com as crianças. 

Sendo uma referência comum para todos os educadores de infância, este documento não 

pretende ser um programa, porque sendo geral e abrangente inclui a possibilidade de o educador 

fundamentar diversas opções educativas. 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar identificam três áreas de conteúdo - 

Área de Formação Pessoal e Social, Área de Expressão e de Comunicação e Área de Conhecimento do 

Mundo: 

A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das atividades de animação e de 

apoio à família são da competência dos educadores responsáveis pelo grupo. Para os estabelecimentos 

de educação pré-escolar da rede pública, esta supervisão é realizada após as cinco horas letivas diárias, 

no âmbito da componente não letiva de estabelecimento, e compreende, nos termos do Despacho nº 

12591/2006, de16 junho:  

• a programação das atividades.  

• o acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores.  

• a avaliação da sua realização.  

• reuniões com os encarregados de educação.  

A planificação das atividades de animação e apoio à família deve ser comunicada aos 

encarregados de educação no início do ano letivo. 

Formação Pessoal e Social (a) 

Conhecimento do Mundo (b) 

Motora 

Dramática 

Plástica 

Expressões 

Musical 

Expressão e Comunicação (c) Domínios 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
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Matemática 

(a) Área de Formação Pessoal e Social 

Área transversal, integradora que enquadra e dá suporte a todas as outras, implica um processo 

facilitador do desenvolvimento de atitudes e de aquisição de valores e promove a capacidade de 

resolução de problemas do quotidiano. 

(b) Área do Conhecimento do Mundo 

Área de articulação de conhecimentos envolve todo o conhecimento e a relação com as pessoas, os 

objetos e o mundo natural e construído. 

(c) Área da Expressão e da Comunicação 

Área básica de conteúdos que incide sobre aspetos essenciais do desenvolvimento e da aprendizagem 

englobando as aprendizagens relacionadas com a atividade simbólica e o progressivo domínio de 

diferentes formas de linguagem. A gestão do currículo é realizada pelo educador de infância, que define 

estratégias de concretização e de operacionalização das orientações curriculares, adequando-as ao 

contexto, tendo em conta os interesses e necessidades das crianças. 

Procedimentos e práticas organizativas e pedagógicas na avaliação da educação pré-escolar  

 

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, em cada 

nível de educação e ensino e implica princípios e procedimentos adequados às suas especificidades. 

O currículo em educação de infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos 

curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas. 

A avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um processo contínuo que 

assenta nos seguintes princípios: 

• Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo definidos nas 

orientações curriculares para a educação pré-escolar 

• Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados que lhe 

permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, ao longo da 

frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas nas 

orientações curriculares para a educação pré-escolar; 

• Valorização dos progressos da criança. 

Planear e avaliar com as crianças constituem atividades educativas integradas no currículo da 

educação pré-escolar, que permitem ao educador de infância, por um lado, observar o progresso das 
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aprendizagens das crianças e, por outro lado, adequar o processo educativo às necessidades da cada 

criança e do grupo. 

O educador de infância utiliza técnicas e instrumentos de observação e de registo diversificados que 

lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, ao longo da frequência 

na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas nas orientações 

curriculares para a educação pré-escolar. 

Os educadores de infância realizam as avaliações das crianças e procedem à passagem de 

informação aos encarregados de educação e aos professores do 1º ciclo do ensino básico, de modo a 

garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no seu percurso escolar da educação pré-escolar 

para o ciclo seguinte. 

O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso escolar, contem a 

informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua evolução e os progressos realizados. 

Instrumentos de avaliação na Educação Pré-Escolar 

 
• Observação no dia a dia, diálogos, registos de observação direta; 

• Registos individuais e coletivos; 

• Avaliação em grupo; 

• Trabalhos realizados pelas crianças (individuais ou em grupo, desenhos, pinturas, colagens, 

registos diversos; 

• Imagens das crianças em atividade (fotografias, gravações áudio…); 

• Modelos de registo de observações (diário, observação narrativa, de frequência); 

• Contribuições dos pais/encarregados de educação (informações orais ou escritas, formais 

ou informais); 

• Portfolios individuais ou de grupo (coleções significativas de itens que ilustram os 

interesses, as atitudes, as competências e o desenvolvimento da criança); 

• Autoavaliação (aquela que é feita pela própria criança, acerca do que gosta/não gosta…); 

• Registos de observação/avaliação de competências essenciais, por áreas de 

• conteúdo e por grupo etário (trimestral) para registo dos progressos individuais 

• da criança ao longo do ano letivo. 

• A nomenclatura utilizada nestes registos é: “Em aquisição” e “Adquirido”; 

• Avaliação individual descritiva no final do ano letivo, a qual é dada a conhecer aos Pais 

/Encarregados de Educação; 

• Avaliação descritiva do Projeto Curricular de Grupo (trimestral); 
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Intervenientes no processo de avaliação 

 

• Docentes Titulares de Grupo 

• Docentes de Apoio 

• Pais/Encarregados de Educação 

• Assistentes Operacionais 

• Animadoras 

• Outros técnicos 

 

Componente de Apoio à Família /Prolongamento de Horário 

 

As atividades de apoio à família/prolongamento de horário integram todos os períodos que 

estejam para além das 25 horas letivas. Compreende o acolhimento, a refeição e o período após a 

atividade letiva, bem como as interrupções letivas. 

De acordo com o estipulado na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, a planificação das 

atividades 

de animação e de apoio à família, tendo em conta as necessidades das famílias, é da responsabilidade 

dos órgãos competentes do Agrupamento/Instituição, em articulação com os Municípios, envolvendo 

obrigatoriamente os educadores responsáveis pelo grupo. 

A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das atividades de animação e de 

apoio à família são da competência dos educadores responsáveis pelo grupo. Para os estabelecimentos 

de educação pré-escolar da rede pública, esta supervisão é realizada após as cinco horas letivas diárias, 

no âmbito da componente não letiva de estabelecimento, e compreende: 

• a programação das atividades. 

• o acompanhamento das atividades através de reuniões com as respetivas animadoras. 

• a avaliação da sua realização. 

• reuniões com os encarregados de educação. 

A planificação das atividades de animação e apoio à família deve ser comunicada aos 

encarregados de educação no início do ano letivo. 
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Opções curriculares no Ensino Básico 
 

Considerando que a sequencialidade das disciplinas constitui um princípio expresso no Decreto 

– Lei n.º 139/2012, as disciplinas das Ciências Humanas e Sociais e Ciências Físicas e Naturais têm uma 

presença na Organização Curricular em todos os anos do 3º Ciclo, da maneira e com a carga horária que 

a Escola e os respetivos Departamentos Curriculares consideram mais adequada, no respeito pelos 

limites constantes do Desenho Curricular legal. 

 
 No que respeita às línguas estrangeiras, proporciona-se, em todos os anos do 3º Ciclo, a 

continuação da aprendizagem da LE I (Inglês) e a aprendizagem de uma segunda língua estrangeira, LEII 

(Alemão, Francês ou Espanhol), com início obrigatório no 7º Ano, privilegiando a carga horária da LE I no 

9º ano e da LE II no 8º ano, tendo como objetivo a consolidação das competências desenvolvidas. Além 

disso, introduz-se a iniciação ao inglês no 1º ciclo, a partir do 1º ano, em todas as turmas. Também no 2º 

ciclo é facultada a possibilidade de iniciar uma 2ª língua estrangeira (francês ou alemão), como atividade 

extracurricular. 

 
 Na Área da Educação Artística, para além da disciplina de Educação Visual, a Escola oferece a 

disciplina de Cinema, nos 7º e 8º Anos, que se constitui, para já, uma variante única ao nível da oferta de 

Escola. Esta disciplina manter-se-á, obrigatoriamente, como oferta nos dois anos de escolaridade 

referidos. A outra oferta é a Educação Tecnológica 

 
 De acordo com o Decreto - Lei nº 139/2012, a Escola determinou usar o tempo “oferta 

complementar”, no desenvolvimento da “Hora de Orientação Educativa”, um espaço de 

desenvolvimento competências de cidadania, com o diretor de turma. 
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DESENHOS CURRICULARES 
 
Ensino Regular 

  

Apresentam-se seguidamente as opções globais da Escola, quer através da carga horária 

atribuída a cada disciplina, quer através dos caminhos apontados nas áreas curriculares não 

disciplinares. 

Matriz Curricular do 1º ciclo 

Disciplinas 
Carga Horária 

Semanal 

Português 8h 

Matemática 8h 

Estudo do Meio  3h 

Expressão Físico Motora 2h 

Expressão Artística 1h 

Apoio ao Estudo 3h 

Oferta Complementar - Inglês 1h 

AECs* 5h 

TOTAL 30h 

*AECs: Variáveis, com prevalência das TIC para os 2º, 3º e 4º anos e filosofia para crianças para o 4º ano. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO - 5º e 6º anos 
     

COMPONENTE DO 
CURRÍCULO 

Disciplina TP 50' 

Português 5 250 

HGP 3 150 Línguas e Estudos Sociais 

Inglês 

550 

3 150 

SUBTOTAL 11 550 

Matemática 5 250 
Matemática e Ciências 

Ciências Naturais 
400 

3 150 

SUBTOTAL 8 400 

Educação Visual 2 100 

Ed. Tecnológica 2 100 
Educação Artística e 

Tecnológica 
Educ. Musical 

300 

2 100 

SUBTOTAL 6 300 

Educação Física 135 2 135 

SUBTOTAL 3 135 
Hora de Orientação Educativa (Oferta 

Complementar) 
50' 

  1385 1385 

  EMRC 1X50' 1435 
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MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO - 7º ano 

     

COMPONENTE DO CURRÍCULO Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

SUBTOTAL 4 200 

Inglês 3 150 

LE II – Alemão ou 

LE II – Espanhol ou 
Línguas Estrangeiras 

LE II - Francês 

300 
3 150 

SUBTOTAL 6 300 

História 2 100 
Ciências Humanas e Sociais 

Geografia 
250 

2 150 

SUBTOTAL 4 250 

Matemática 200 4 200 

SUBTOTAL 4 200 

Ciências Naturais 3 150 
Ciências Físicas e Naturais 

Física e Química 
300 

3 150 

SUBTOTAL 6 300 

Educação Visual 2 100 

TIC/Ed. Tecnológica 

TIC/Cinema 
2 100 Expressões e Tecnologias 

Educação Física 

300 

2 100 

SUBTOTAL 6 300 

Hora de Orientação Educativa (Oferta Complementar) 50' 

  1550 1550 

  EMRC 50 1600 
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MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO - 8º ano 

     

COMPONENTE DO CURRÍCULO Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

SUBTOTAL 4 200 

Inglês 2 100 

LE II - Alemão 

LE II - Espanhol 
Línguas Estrangeiras 

LE II - Francês 

300 
3 150 

SUBTOTAL 5 250 

História 2 100 
Ciências Humanas e Sociais 

Geografia 
250 

2 100 

SUBTOTAL 4 250 

Matemática 200 4 200 

SUBTOTAL 4 200 

Ciências Naturais 3 150 
Ciências Físicas e Naturais 

Física e Química 
300 

3 150 

SUBTOTAL 6 300 

Educação Visual 2 100 

TIC/Ed. Tecnológica 

TIC/Cinema 
2 100 Expressões e Tecnologias 

Educação Física 

300 

2 100 

SUBTOTAL 6 300 

Hora de Orientação Educativa (Oferta Complementar) 50' 

  1550 1500 

  EMRC 50 1550 
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MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO - 9º ano 

     

COMPONENTE DO CURRÍCULO Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

SUBTOTAL 4 200 

Inglês 3 150 

LE II - Alemão 

LE II - Espanhol 
Línguas Estrangeiras 

LE II - Francês 

300 
2 100 

SUBTOTAL 5 250 

História 3 150 
Ciências Humanas e Sociais 

Geografia 
250 

3 150 

SUBTOTAL 4 250 

Matemática 200 4 200 

SUBTOTAL 4 200 

Ciências Naturais 3 150 
Ciências Físicas e Naturais 

Física e Química 
300 

3 150 

SUBTOTAL 6 300 

Educação Visual 3 150 
Expressões e Tecnologias 

Educação Física 
300 

2 100 

SUBTOTAL 5 250 

Hora de Orientação Educativa (Oferta Complementar) 50' 

  1550 1500 

  EMRC 50 1550 
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MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 10º e 11º  - CT 
     

COMPONENTE DE 
FORMAÇÃO 

Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

LE I, II ou III 150 3 150 

Filosofia 150 3 150 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 650 13 650 

Matemática A 250 5 250 

Física e Química A 350 7 350 

Biologia e Geologia 350 7 350 
Específica 

Geometria Descritiva A 300 6 300 

SUBTOTAL 900/850 19/18 900/850 

TOTAL 32/31 1600/1550 

 EMRC 50' 

  1650/1600 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 10º e 11º  - CSE 

     

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 
Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

LE I, II ou III 150 3 150 

Filosofia 150 3 150 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 650 13 650 

Matemática A 250 5 250 

Economia A 300 6 300 Específica 

Geografia A 300 6 300 

SUBTOTAL 800 17 800 

TOTAL 30 1450 

 EMRC 50' 

  1500 
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MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 10º e 11º  - LH 
     

COMPONENTE DE 
FORMAÇÃO 

Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

LE I, II ou III 150 3 150 

Filosofia 150 3 150 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 650 13 650 

História A 250 5 250 

Geografia A ou 

MACS ou 
Específica 

Literatura Portuguesa ou 

 LE II ou III ou 

 Latim 

300 
 

+ 
 

300 

6 2 X 300 

SUBTOTAL 800 17 800 

TOTAL 30 1450 

 EMRC 50' 

  1500 

 

MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 10º e 11º  - AV 

     

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 
Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 

LE I, II ou III 150 3 150 

Filosofia 150 3 150 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 650 13 650 

Desenho A 250 5 250 

História Cultura Artes 

Matemática B 
Específica 

Geometria Descritiva A 

300 

+ 

300 

6 2 X 300 

SUBTOTAL 800 17 800 

TOTAL 30 1450 

 EMRC 50' 

  1500 
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MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 12º ano - CT 
     

COMPONENTE DE 
FORMAÇÃO 

Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 350 7 350 

Matemática A 300 6 300 

Física ou 

Química ou 

Biologia ou 

Geologia ou 

Psicologia B ou 

Inglês 8 ou 

Específica 

Aplicações Informáticas 

150 
 

+ 
 

150 

3 2 X 150 

SUBTOTAL 600 12 600 

TOTAL 19 950 

 EMRC 50' 

  950 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 12º ano - CSE 
     

COMPONENTE DE 
FORMAÇÃO 

Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 350 7 350 

Matemática A 300 6 300 

Economia C ou 

Geografia C ou 

Psicologia B ou 

Específica 

Inglês 8 ou 

150 
+ 

150 
3 2 X 150 

SUBTOTAL 600 12 600 

TOTAL 19 950 

 EMRC 50' 

  950 
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MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 12º ano - LH 
     

COMPONENTE DE 
FORMAÇÃO 

Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 350 7 350 

História A 300 6 300 

Economia C ou 

Geografia C ou 

Psicologia B ou 

Inglês 8 ou 

Sociologia ou 

Específica 

Filosofia 

150 
+ 

150 
3 2 X 150 

SUBTOTAL 600 12 600 

TOTAL 19 950 

 EMRC 50' 

  950 

 

MATRIZ CURRICULAR DO SECUNDÁRIO - 12º ano - CSE 

     

COMPONENTE DE 

FORMAÇÃO 
Disciplina TP 50' 

Português 200 4 200 
Geral  

Ed. Física 150 3 150 

SUBTOTAL 350 7 350 

Desenho A 300 6 300 

Oficina Multimédia B ou 

Oficina de Artes ou 
Específica 

Inglês 8 ou 

150 

+ 

150 

3 2 X 150 

SUBTOTAL 600 12 600 

TOTAL 19 950 

 EMRC 50' 

  950 
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PERCURSOS CURRICULARES ALTERNATIVOS 

PCA 1º Ciclo 

Componentes do Curriculum Disciplinas 
Carga Horária 

Semanal 

Português 7h 

Matemática 7h 

Inglês 1h 
Formação Geral 

Educação Física 2h 

Estudo da Meio 3h 

Tutoria 1h Formação Complementar 

Apoio ao Estudo 5h 

ITIC (3h)* 

Oficina de Projeto 4h** 
Formação Vocacional 

Oficina de Expressões 
Dramáticas e Musicais 

4h** 

 TOTAL 30h 
*Nas aulas de Português e de Matemática, 60 minutos serão ministrados em coadjuvação com o 

professor de ITIC. 50' de TIC em coadjuvação com Oficina de Projeto. 

**2 horas em coadjuvação das 2 disciplinas. 

De forma a trabalhar as competências de cidadania, optou-se por fazer a distribuição dos minutos 

sobrantes (50 minutos) para Tutoria, que será ministrada pela coordenadora do projeto. 

PCA 2º Ciclo 

Componentes do Curriculum Disciplinas 
Carga Horária 

Semanal (‘) 

Português 250 

Matemática 250 

Inglês 150 
Formação Geral 

Educação Física 100 

Ciências Naturais 100 

História e Geografia 100 Formação Complementar 

Tutoria 50 

ITIC (150)* 

Oficina de Projeto 250 
Formação Vocacional 

Expressões Dramáticas e 

Musicais 
150 

 TOTAL 1350 

*TIC - 50' em coadjuvação com Português; 50' de coadjuvação a Matemática; 50' de coadjuvação com 

Oficina de Projeto 
 

Oficina de Projeto: 50´de coadjuvação com TIC + 50' de coadjuvação com Expressões Dramática e 

Musical 
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De forma a trabalhar as competências de cidadania, optou-se por fazer a distribuição dos minutos 

sobrantes (50 minutos) para Tutoria, que será ministrada pela coordenadora do projeto. 

 

 

ENSINO VOCACIONAL BÀSICO 

 

 

 

COMPONENTES DA FORMAÇÃO 

COMPONENTES DA FORMAÇÃO HORAS 
TEMPOS 

(50’) 

Português 110 132 

Matemática 110 132 

Inglês 65 78 

Educação Física 65 78 

G
er

al
 

Subtotal 350 420 

História /Geografia 65 78 

Ciências Experimentais 65 78 

Língua Estrangeira (Espanhol /Francês) 50 60 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r 

Subtotal 180 216 

Área Vocacional 1 (Técnicas Comerciais; 

Cozinha: pão e bolos; Atendimento /receção) 
120 144 

Área Vocacional 2 (Artes /Vitrinismo; Mesa e 

bar; Organização de eventos) 
120 144 

Área Vocacional 3 (Informática; Tecnologias 

digitais) 
120 144 

Subtotal 360 432 

V
o

ca
ci

o
n

al
 

Estágios (3x75 horas)) 210 

TOTAL 1100 
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CEF 

 

 

 

CEF – Jardinagem e Espaços Verdes 

Cargas Horárias Anuais 

  

Disciplinas Horas ano Total 

Português 45 45 

Inglês 45 45 

Tecnologias da Informação e Comunicação  21 21 

Total - Línguas, Cultura e Comunicação 111 111 

Cidadania e Mundo Atual 21 21 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 30 30 

Educação Física 30 30 

Total - Cidadania e Sociedade 81 81 

Total - Sociocultural 192 192 

Matemática Aplicada 45 45 

Ciências Naturais 21 21 

Total - Científica 66 66 

Manutenção de Jardins e Relvados 280 280 

Infraestruturas Básicas Paisagísticas de Jardins 216 216 

Instalação de Jardins e Relvados 236 236 

Total - Tecnológica 732 732 

Estágio - 210h 1200 
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VOCACIONAL SECUNDÁRIO 

   

 1º Ano 2ºAno Total 

COMPONENTES DA FORMAÇÃO HORAS Horas 
TEMPOS 

(50’) 

Português 100 100 200 240 

Comunicar em Língua Inglesa 100 100 200 240 

Educação Física 50 50 100 120 

TIC 50 - 50 60 

Desenvolvimento pessoal e social 50 - 50 60 

G
er

al
 

Subtotal 350 250 600 720 

Matemática Aplicada 100 - 100 120 

Comunicar em Alemão 100 100 200 240 

C
o

m
p

le
m

e

n
ta

r 

Subtotal 200 100 300 360 

Vocacional 350 650 1000 1200 

TOTAL 900 1000* 1900* 2280 
 

Prática em contexto de trabalho  1400 1400 

* Inclui 300 horas de módulos realizados em prática em contexto de trabalho ou simulada 
 

Sobre a Formação Geral: 

 

Português: 

6652 – Os média hoje         

6653Portugal e a sua história 

6654 Ler a imprensa escrita 

6655 Literatura do nosso tempo 

6657 Diversidade linguística e cultural 

6658 Procurar emprego 
 

Comunicar em Inglês: 

(6659) Ler documentos informativos 

(6660) Conhecer os problemas do mundo atual 

(6661) Viajar na Europa 

(6662) Escolher uma profissão /mudar de atividade 

(3492) Atendimento - inglês técnico 

 
EDF: a organizar pelo docente. 

 
DPS:  
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(3483) Imagem pessoa e comunicação 

 

TIC: 

(0755) Processador de texto – funcionalidades avançadas 

(0757) Folha de Cálculo – funcionalidades avançadas 

 

Sobre a Formação Complementar: 

 

Matemática Aplicada:  

A3 – Estatística  

A7 – Probabilidades  

B5 – Jogos e Matemática 

 

Comunicar em Alemão 

Programa a criar, com base nos módulos do Curso Profissional de Turismo 

 

Sobre a Formação Vocacional: 

 

3478 Geografia do Turismo 50 

3480 Organizações e funcionamento do setor do turismo 50 

3481 Turismo seguro 50* 

3482 Qualidade no serviço turístico 50 

3473 Desenho e organização de programas e atividades de animação 50 

3484 Informação e promoção da região 50 

3485 Informação e promoção do destino turístico Portugal 50 

4365 Técnicas de venda 25 

3489 Orçamentação de produtos e serviços turísticos 50 

3490 Reserva de produtos e serviços turísticos 50* 

7842 Técnicas de atendimento 50 

3495 Assistência ao cliente 25* 

3496 Técnicas de animação turística 25 

3497 Dinamização e condução de atividades de animação em contexto turístico 50* 

3498 Animação de grupos especiais 50 

3499 Património cultural 50 

3500 Animação cultural 50 

3460 Cartografia e orientação 25 

3501 Paisagem natural 50 

3502 Turismo descoberta 25* 

3503 Animação ambiental 50* 

3504 Turismo de desporto aventura 25 
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3505 Animação desportiva 50* 

 TOTAL 1000 

* Os módulos assinalados serão realizados em pática em contexto de trabalho /prática simulada. 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 

 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Cargas Horárias Anuais 
         

Disciplinas  Horas ano  Horas ano Horas ano Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 0 100 

Educação Física 50 50 40 140 

Matemática 100 100 0 200 

Psicologia 100 100 0 200 

Estudo do Movimento 100 0 0 100 

Práticas de Atividades Físicas e 

Desportivas 
120 150 85 355 

Organização e Gestão do Desporto 75 125 100 300 

Gestão de Programas e Projetos do 

Desporto 
100 175 0 275 

Gestão de Instalações Desportivas 75 100 75 250 

Estágio - 600h 2680 
 

Técnico de Restaurante e Bar 

Cargas Horárias Anuais 

            

Disciplinas  Horas ano  Horas ano  Horas ano Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 0 100 

Educação Física 50 50 40 140 

Economia 100 100 0 200 

Psicologia 100 0 0 100 

Matemática 100 100 0 200 
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Comunicar em Francês 0 0 90 90 

Tecnologia Alimentar 75 65 0 140 

Gestão e Controlo 75 65 0 140 

Serviços de Restaurante e Bar 210 270 330 810 

Estágio - 600h 2680 

 

Técnico de Receção 

Cargas Horárias Anuais 
          

Disciplinas  Horas ano  Horas ano Horas ano Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 0 100 

Educação Física 50 50 40 140 

Matemática 100 0 0 100 

Economia 100 100 0 200 

Psicologia e Sociologia 100 100 0 200 

Comunicar em Alemão 60 60 60 180 

Operações Turísticas de Receção 111 129 156 396 

Informação Turística e Marketing 84 108 123 315 

Administração, Contabilidade e 

Legislação 
100 100 88 288 

Estágio - 600h 2680 

 

 

Técnico de Gestão Equipamentos Informáticos 

Cargas Horárias Anuais 

            

Disciplinas  Horas ano  Horas ano  Horas ano  Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 0 100 

Educação Física 50 50 40 140 

Matemática 100 100 100 300 

Física e Química 105 95 0 200 

Eletrónica Fundamental 90 84 84 258 
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IMEI 102 126 72 300 

SDAC 156 120 130 406 

Comunicação de Dados 108 108 0 216 

Estágio - 600h 2680 

 

 

Técnico de Apoio Psicossocial 

Cargas Horárias Anuais 

          

Disciplinas  Horas ano  Horas ano Horas ano Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 0 100 

Educação Física 50 50 40 140 

Psicologia 100 100 0 200 

Sociologia 100 100 0 200 

Matemática 100 0 0 100 

Área de Expressões 102 189 189 480 

Comunidade e Intervenção social 72 103 125 300 

Animação Sociocultural 66 72 82 220 

Psicopatologia 60 72 48 180 

Estágio - 600h 2680 

 

Técnico de Cozinha e Pastelaria 

Cargas Horárias Anuais 

            

Disciplinas Horas ano Horas ano Horas ano Total 

Português 105 320 107 320 

Inglês 100 220 48 220 

Área de Integração 75 220 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 100 - 100 

Educação Física 50 140 40 140 

Economia 100 200 - 200 

Psicologia 100 100 - 100 

Matemática 100 200 - 200 

Comunicar em Francês 0 90 90 90 
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Tecnologia Alimentar 75 140 - 140 

Gestão e Controlo 75 140 - 140 

Serviços de Cozinha Pastelaria 210 810 330 810 

Estágio - 600h 2680 

 

Técnico de Fotografia 

Cargas Horárias Anuais 
            

Disciplinas Horas ano Horas ano Horas ano Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 - 100 

Educação Física 50 50 40 140 

História da Cultura e das artes - 105 95 200 

Física e Química 71 84 45 200 

Matemática 100 0 - 100 

Fotografia 105 105 89 299 

Técnicas Aplicadas 157 157 81 395 

Técnicas de Comunicação 105 75 60 240 

Projeto e Produção de Fotografia 129 117 - 246 

Estágio - 600h 2680 

 

Técnico de Apoio à Infância 

Cargas Horárias Anuais 
            

Disciplinas 
Horas 

ano 

Horas 

ano 

Horas 

ano 
Total 

Português 105 108 107 320 

Inglês 100 72 48 220 

Área de Integração 75 73 72 220 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
100 0 - 100 

Educação Física 50 50 40 140 

Psicologia 100 100 0 200 

Sociologia 100 100 0 200 

Matemática 100 0 0 100 

Saúde Infantil 78 81 81 299 

Expressão Plástica 90 126 144 395 
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Expressão Corporal, Dramática e 

Musical 
80 80 80 240 

Técnica Pedagógica e Intervenção 

Educativa 
120 80 140 246 

Estágio - 600h 2680 
 
 
 

ENSINO NOTURNO 

 

 

EFA Escolar 

 

Prevê-se o funcionamento de cursos de educação e formação escolares de nível 2 (B2) e de nível 

3 (B3= 

 
 

Secundário Recorrente por módulos capitalizáveis em Regime Não Presencial 

 

No ensino secundário recorrente, os cursos foram criados ao abrigo do disposto na Portaria n.º 

242/2012 de 10 de agosto. 

Organizam-se por disciplina, em regime modular, com um referencial de três anos. São 

admitidas duas modalidades de frequência – presencial e não presencial - de forma a responder aos 

diferentes ritmos e condições de participação nas aprendizagens. 

No presente ano letivo, temos um total de 44 alunos provenientes dos cursos Científico-Humanísticos 

de Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Ciências Sociais e Humanas e Artes Visuais e dos 

Cursos Tecnológicos de Ação Social e de Informática, inscritos na modalidade de frequência não 

presencial. 

A capitalização de módulos é feita por exame a nível de escola e decorre nas três épocas de 

exames definidas para tal: janeiro, abril e julho. 

De acordo com o estipulado, a escola organiza e assegura o funcionamento de um Centro de Apoio 

destinado ao acompanhamento pedagógico dos alunos, nesta modalidade de frequência não presencial. 

Os docentes a quem foi atribuído este serviço asseguram o funcionamento do centro, a funcionar 

maioritariamente na Biblioteca /Centro de Recursos.  

Deste modo, fica, também, assegurado o funcionamento de um centro de recursos pedagógicos, 

de forma a dar resposta às solicitações dos candidatos a exames ao abrigo do Decreto-Lei nº 357/2007, 

de 29 de outubro. Os normativos definem os procedimentos e as condições de acesso a modalidades 

especiais de conclusão do nível secundário de educação e respetiva certificação por parte dos adultos 

com percursos formativos de nível secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de 
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estudo extintos. As épocas de exame são nos meses de novembro, fevereiro e maio, em datas a definir 

pela escola. 

Embora, neste momento, o agrupamento não esteja autorizado a abrir esta atividade, mantêm-

se em PC. 

 
 
 
 

PROJETO “PORTUGUÊS PARA TODOS” (Língua Portuguesa para Estrangeiros) 

 
 

Trata-se de uma iniciativa conjunta do ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural) e das Direções Regionais de Educação que visa o desenvolvimento de cursos de português 

básico e de português técnico dirigidos à população imigrante e cofinanciados pelo Fundo Social 

Europeu.  

Os certificados obtidos no âmbito dos cursos de português básico (nível A2) relevam para 

efeitos de acesso à nacionalidade, autorização de residência permanente e estatuto de residente de 

longa duração. 

A organização e os referenciais de competências obedecem ao referencial O Português para 

Falantes de Outras Línguas. 

As quatro turmas em funcionamento na escola contam com um total de 110 formandos. 
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Áreas de Enriquecimento Curricular 
 

Tendo, como objetivo, complementar as atividades curriculares, proporcionar novas 

experiências pedagógicas, ocupar os tempos livres dos alunos, promover a ligação Escola/Meio e 

abordar com mais profundidade temáticas atuais adequadas aos seus interesses, é facultada aos alunos 

a participação em atividades de caráter lúdico-cultural, artístico, tecnológico-científico, social e físicas e 

desportivas. 

 

Modalidades e Estratégias de Apoios Educativos / Projetos de Desenvolvimento 
Educativo 

  
Apoio Educativo  

 

o As situações de apoio educativo devem ser transitórias, no sentido em que há um diagnóstico 

de dificuldades, um plano de trabalho e a colmatação dessas necessidades, com a recuperação 

do aluno. 

o O apoio educativo deve ser preferencialmente atribuído ao professor titular de turma ou de 

disciplina, que elaborará o respetivo plano de recuperação, acompanhamento ou 

desenvolvimento. 

 

Pode assumir as seguintes modalidades: 

• Apoio pedagógico acrescido, de natureza eminentemente disciplinar, em ambiente de sala de 

aula. 

• Grupo de alunos com apoio educativo de caráter temporário. 

• Programas de compensação e atualização no início do ano escolar, nomeadamente no começo 

de um novo ciclo. 

• Programas de entreajuda de alunos do mesmo e/ou de diferentes níveis de ensino. 

• Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do 

aluno. 

Estas atividades, destinam-se prioritariamente a: 

• Alunos com necessidades educativas especiais (ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, alterado 

pelo Decreto-Lei 21 

• Alunos com Português, língua não materna (Despacho Normativo nº7/2007 de 6 de fevereiro). 
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• Alunos imigrantes e/ou filhos de (ex) -emigrantes. 

• Alunos com dificuldades diagnosticadas pelo professor que elabora, aplica e avalia um plano 

de trabalho, que permita aos alunos a sua recuperação. 

• Alunos com dificuldades diagnosticadas pelo professor que elabora e diligencia em sede de 

grupo de recrutamento a aplicação, acompanhamento e avaliação de um plano de trabalho, 

conducente à recuperação dos alunos. 

• Alunos com Plano de Recuperação/Plano de Acompanhamento (Dec.-Lei nº 50/2005) 

Avaliação: 

A avaliação destas atividades é de caráter descritivo, contemplando os seguintes itens:  

• assiduidade, empenhamento e aproveitamento. 

APOIO PARA EXAME 

Projeto de trabalho que envolve todas as disciplinas sujeitas a avaliação externa nacional e que se 

caracteriza pelas atividades de treino, utlizando provas nacionais e exercícios afins. 

 

PLNM 

O quê… 

 
Este projeto está direcionado para os alunos estrangeiros que frequentam a ESLA.  

Os alunos são posicionados pelo seu nível de proficiência na Língua Portuguesa, através de testes 

diagnósticos, e realizam atividades específicas para o desenvolvimento linguístico, escrito e oral.  

Porquê... 

O projeto tem como ponto de partida o elevado número de alunos estrangeiros que frequentam a 

ESLA  e a elevada taxa de insucesso destes alunos, nos últimos anos letivos.  

O objetivo principal é reduzir essa taxa de insucesso desses alunos. 

Os objetivos específicos são:  

- Melhorar o aproveitamento escolar nas restantes disciplinas; 

- Fomentar o intercâmbio de culturas e saberes; 

- Contribuir para a formação integral dos alunos estrangeiros; 

- Criar condições que permitam a consolidação e aprofundamento da autonomia pessoal; 

- Avaliar a evolução da proficiência linguística dos alunos. 
 

 E mais… 

O projeto envolve também a criação/desenvolvimento duma disciplina na Plataforma Moodle – 

Português para Estrangeiros* –  aberta a todos os alunos da ESLA, onde se encontram testes 
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interativos para cada nível de proficiência, e onde são disponibilizados outros recursos úteis à 

melhoria linguística dos alunos. 

Plano de Melhoria da Matemática (Mat+) e do Português (Português+) 

 
Projeto de apoio à melhoria das aprendizagens na Matemática e no Português, desenvolve-se em 

todos os ciclos, do 1º ao 12º ano, visando: 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- desenvolver trabalho  em parceria pedagógica, na sala de aula e fora dela; 

- promover a interdisciplinaridade;  

- Estimular e promover o raciocínio lógico/abstrato e as competências associadas à língua 

portuguesa; 

- Promover a pesquisa; 

- Melhorar o processo ensino-aprendizagem; 

- Supervisionar o trabalho dos alunos; 

- Combater o insucesso nas disciplinas; 

- Diversificar estratégias de aprendizagem, privilegiando uma pedagogia ativa; 

- Promover o espírito de tolerância e cooperação; 

- Preparar os alunos para os momentos de avaliação externa, nomeadamente, para os 

exames e provas nacionais. 

 

PROJETO CIÊNCIA 

Este projeto da área curricular das ciências físicas e naturais do 3.º ciclo intitulado “Projeto de 

Ciência” tem como principal finalidade a promoção da educação em ciências, a nível do pré – 

escolar e do 1.º ciclo, tendo por base o ensino de cariz laboratorial. Visa também promover a 

articulação curricular de conceitos abordados nas disciplinas da área curricular das ciências físicas e 

naturais do 3.º ciclo e as áreas de conteúdo e os blocos de aprendizagem, do pré – escolar e do 1.º 

ciclo, respetivamente. Tal passa, entre outras medidas, pela pedagogia participativa entre 

professores destes níveis de ensino. Por último, outra finalidade consiste em envolver os alunos do 

3.º ciclo na dinamização das atividades a desenvolver com o pré – escolar e o 1.º ciclo. 

O projeto é elaborado com o horizonte de 4 anos de modo a ser possível um estudo do efeito da 

sua aplicação (análise do processo de mudança concetual dos alunos, como consequência do seu 

envolvimento nas atividades de cariz laboratorial). 

De acordo com as finalidades deste projeto, pretende-se, com a articulação em ciência, atingir os 



ESLA, 2013                                                   Plano Plurianual e Anual de Atividades 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES - Quarteira                    45 

seguintes objetivos:  

Ao nível dos alunos 

        - Despertar/promover a curiosidade pela ciência; 

        - Despertar/promover o interesse e o entusiasmo pela ciência; 

        - Desenvolver o raciocínio crítico através da observação, do questionamento e da reflexão; 

        - Desenvolver atitudes positivas face à ciência e à natureza da ciência; 

        - Contribuir para a cultura geral; 

        - Promover a educação para a cidadania. 

  

Ao nível dos professores 

        - Promover o trabalho de parceria entre professores de ciclos de ensino diferente; 

        - Promover o trabalho de parceria entre professores do mesmo ciclo de ensino; 

        - Promover a articulação de conteúdos/conceitos; 

        - Promover a valorização de práticas pedagógicas que estimulam o conhecimento científico; 

        - Elaborar materiais pedagógicos; 

        - Promover o sucesso educativo. 

  

Ao nível do agrupamento 

        - Concretizar a articulação entre ciclos de ensino; 

        - Contribuir para o projeto curricular do agrupamento. 

 

Os alunos de cada uma das turmas do 3.º ciclo, são organizados, em cada turno, de acordo com as 

funções a desempenhar em cada sessão de dinamização: responsáveis pela dinamização da 

atividade, responsáveis pelo registo das observações dos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo e 

responsáveis pela organização e transporte dos recursos. 

As fases de planificação e de dinamização das atividades são centradas no “método científico”. A 

primeira passa pela construção de uma situação simples, definição da questão problema e da 

exploração pedagógica. A segunda divide-se em seis momentos diferentes: apresentação da 

atividade e da questão problema; formulação de hipóteses; execução experimental para testar as 

hipóteses; registo das observações e/ou resultados; discussão das observações e /ou resultados; 

conclusões. 

  

Tendo em conta a faixa etária dos alunos que dinamizam a atividade e daqueles que a realizam é 

estabelecida a seguinte organização: 

  

      - os alunos do 7.º ano são responsáveis pelas atividades a dinamizar nas salas do pré-escolar; 

      - os alunos do 8.º ano são responsáveis pelas atividades a dinamizar nas turmas do 1.º e 2.º 

anos; 
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      - os alunos do 9.º ano são responsáveis pelas atividades a dinamizar nas turmas do 3.º e 4.º 

anos. 

GAAF (Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família) 

 

Visa, entre outros, 

• diminuir os fatores de risco e incrementar os fatores de proteção do aluno nos domínios da 

aprendizagem e das condutas pessoal e social, potencializando, desse modo, o seu bem-estar e 

a sua harmoniosa adaptação às expectativas académicas e sociais da escola. 

• Apoiar as famílias nos planos pedagógico e social. 

• Garantir o melhor encaminhamento para alunos e famílias; 

6.1. No Domínio Pessoal: 

• Ajudar o aluno a conhecer-se melhor (interesses, motivações, valores, pontos fracos, pontos 

fortes). 

• Informar e apoiar os alunos em problemas relacionados com a sua idade e desenvolvimento, 

bem como com a sua história pessoal. 

 

6.2. No Domínio da Socialização: 

• Ajudar na integração do aluno na escola, procurando despertar nele atitudes positivas em 

relação à escola, aos professores e aos pares. 

• Fomentar comportamentos de participação na vida da escola. 

• Analisar com os alunos os seus comportamentos, procurando promover a adoção de 

comportamentos favoráveis a uma boa integração na escola, nomeadamente no campo das 

amizades. 

6.3. No Domínio da Aprendizagem: 

• Analisar com o aluno os seus resultados escolares, procurando retirar ilações de tal análise. 

• Acompanhar a sua aprendizagem em termos globais, tendo em vista, nomeadamente, detetar 

áreas bem sucedidas e áreas de dificuldade e mesmo, eventualmente, de necessidades 

educativas especiais. 

• Ajudar o aluno a analisar as suas dificuldades de rendimento escolar, identificando possíveis 

causas e consequências, bem como formas de superação ou minimização. 

• Ajudar os alunos a fazer um melhor uso da escola, a saber usar este recurso a seu favor. 

• Ajudar os alunos a perceber quais são as expectativas da escola, do currículo, dos professores e 
a corresponder a isso. 

• Ajudar o aluno a tomar consciência das suas conceções sobre a aprendizagem (O que é 
aprender? Como se aprende?) e a motivação para o estudo. 

• Apoiar o aluno na aquisição de estratégias de aprendizagem e técnicas de estudo. 
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• Ajudar os alunos a aprender a reconhecer os progressos. 

•  Ajudar os alunos a definir o seu projeto escolar. 

• Aconselhar, programar e eventualmente propor ao diretor de turma, programas de 

recuperação, apoio e reforço educativo. 

Bibliotecas /Centros de Recursos 

 

“A biblioteca da escola... 

• um serviço pedagógico 

• um centro de informação 

• um centro de leitura 

• um centro de formação no coração do projeto educativo 

• um serviço centrado no aluno 

• uma riqueza coletiva a possuir...” 

O quê… 

As Bibliotecas Escolares constituem um recurso das ESLA imprescindível a toda comunidade escolar. 

Dispõe das seguintes áreas funcionais:  

- Desenvolvimento de projetos de articulação curricular, no domínio da língua portuguesa; 

- Acolhimento; 

- Leitura informal/Documentação impressa; 

- Áudio / Vídeo; 

- Produção; 

Os recursos podem ser utilizados na própria biblioteca ou ser requisitados com o cartão de eleitor. 

O horário de funcionamento é:   

          2ª a 6ª das 9h às 17h;  

. 

Porquê… 

As BEs funcionam como um motor do sucesso educativo ao serviço da aprendizagem. Constituem um 

centro de formação, informação e de dinamização ao serviço de toda a comunidade educativa.    

O seu principal objetivo é promover a leitura, o livro e a utilização dos media, ocupar os tempos livres 

dos alunos e complementar as atividades curriculares com propostas educativas e lúdicas. 

O plano de ação proposto para os próximos quatro anos letivos tem como objetivos para a comunidade 

educativa:  

- Promover e animar à leitura de forma a desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita; 

- Desenvolver nos utilizadores as competências de pesquisa e utilização das competências de 

informação; 

- Promover o uso das novas tecnologias de informação e comunicação no processo 
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ensino/aprendizagem; 

- Colaborar com o corpo docente na aplicação do Plano Nacional de Leitura e noutras atividades letivas. 

- Contribuir de forma ativa e participada na implementação do Projeto Educativo do Agrupamento; 

- Promover a formação de utilizadores da BE/CRE: alunos, professores e encarregados de educação; 

- Alargar a ação da BE a nível das atividades de enriquecimento curricular e extracurricular; 

- Reforçar o papel da BE no que respeita à formação e educação para a cidadania. 

Centro de Aprendizagem 

O quê… 

O centro de aprendizagem é um espaço onde se pretende que o aluno possa estudar e realizar os seus 

trabalhos com possibilidade de acesso a materiais diversificados e apoio especializado e individualizado. 

O Centro de aprendizagem encontra-se enquadrado nas "Modalidades e Estratégias de Apoio 

Educativo" .  

As modalidades e estratégias de apoio educativo caracterizam-se por contribuírem para o reforço das 

aprendizagens dos alunos, especialmente para aqueles cujas dificuldades são mais evidentes. 

O centro de aprendizagem é um espaço que se pretende que seja um ambiente educativo, onde o aluno 

poderá estudar e realizar os seus trabalhos com possibilidade de acesso a materiais diversificados e 

apoio especializado e individualizado. 

 Porquê... 

O centro de aprendizagem visa proporcionar aos alunos um espaço em que eles possam: 

a)    Melhorar as aprendizagens e consolidar conhecimentos; 

b)   Esclarecer dúvidas sobre os conteúdos programáticos das diversas áreas curriculares; 

c)    Promover o desenvolvimento de atitudes e métodos de estudo e hábitos de trabalho autónomo ou 

em grupo; 

d)   Promover a igualdade de oportunidades de sucesso escolar,  

e)    Favorecer a autoconfiança dos alunos contemplando os seus ritmos de desenvolvimento e 

progressão; 

f)    Promover uma ocupação construtiva dos tempos livres dos alunos. 

Consultório da Matemática 

Projeto de apoio à disciplina de Matemática, visando: 

- Incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática; 

- Estimular e promover o raciocínio lógico/abstrato; 

- Promover a pesquisa; 

- Melhorar o processo ensino-aprendizagem; 
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- Supervisionar o trabalho dos alunos; 

- Combater o insucesso na disciplina; 

- Diversificar estratégias de aprendizagem, privilegiando uma pedagogia ativa; 

- Utilizar adequadamente calculadoras gráficas e não gráficas explorando todas as suas 

potencialidades; 

- Utilizar meios informáticos; 

- Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação do real; 

- Promover o espírito de tolerância e cooperação; 

- Preparar para os momentos de avaliação, nomeadamente, para os exames nacionais. 

Educação para a Saúde 

O quê… 

O projeto da escola visa dar cumprimento à legislação em vigor, neste âmbito; envolve todas as 

turmas do ensino diurno; privilegia a Educação Sexual mas trabalha, também, as outras áreas de 

intervenção da Educação para a Saúde.  

Este projeto insere-se no Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) que atua na área da melhoria 

da saúde das crianças e dos jovens e da restante comunidade educativa, com propostas de 

atividades assentes em dois eixos: a vigilância e proteção da saúde e a aquisição de conhecimentos, 

capacidades e competências em promoção da saúde.  

Na ESLA este projeto vai desenvolver diversas atividades em parcerias com entidades internas, 

como a Biblioteca e o Gabinet, e externas, nomeadamente, Centro de Saúde, Associação de 

Planeamento Familiar (APF), Instituto das Drogas e Toxicodependências (IDT), entre outras. 

Porquê... 

Os principais objetivos deste projeto são: 

- Adotar medidas que visem a promoção da saúde da população escolar; 

- Cumprir umas das múltiplas responsabilidades da escola atual, através do desenvolvimento de 

atividades no âmbito da educação para a saúde, para a sexualidade e para os afetos, tanto no 

desenvolvimento do currículo, como na organização de atividades de enriquecimento curricular, 

favorecendo a articulação escola-família; 

- Contribuir para a aquisição de competências por parte da comunidade escolar, que lhe permitam 

confrontar-se confiada e positivamente consigo própria e, bem assim, fazer escolhas individuais, 

conscientes e responsáveis, estimulando um espírito crítico e construtivo, verdadeiro pressuposto 

do exercício de uma cidadania ativa; 

- Garantir o atendimento personalizado e sigiloso dos jovens através do gabinete de apoio ao aluno 

e através da internet, respondendo às questões colocadas pelos alunos via email (GABINET); 

- Implementar um trabalho de colaboração / responsabilização entre diversas instituições da 

comunidade educativa; 
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- Produzir, organizar e divulgar conjuntos de materiais para trabalho em turma; 

- Apoiar, se necessário, a utilização dos materiais; 

- Dinamizar momentos de formação / reflexão em pequenos grupos; 

- Dar resposta às necessidades de formação diagnosticadas; 

- Dinamizar parcerias com entidades externas à escola . 

Alguns temas que serão abordados pelo projeto: 

- vacinação, higiene e saúde; 

- hábitos alimentares; 

- sexualidade e afetos; 

-  relações pessoais, gestão de conflitos e violência;  

- fumo, droga e alcoolismo; 

- SIDA, ISTs, cancro, diabetes; 

 

Desporto Escolar 

O grupo de Educação Física preocupou-se em oferecer aos alunos um leque de atividades que, 

na medida do possível, reflita e dê resposta às suas motivações e interesses, proporcionando-lhes 

atividades individuais e coletivas que sejam adequadas aos diferentes níveis de prestação motora e 

de estrutura corporal. 

Nesse sentido o Programa do Desporto Escolar compreende duas medidas: 

1. Atividade interna (Torneios Interturmas, Corta-Mato, Festa do atletismo, …) 

2. Atividade externa (Grupos/equipas de competição e/ou de convívio) 

A Atividade Interna é um conjunto de atividades físico-desportivas enquadradas no Plano 

Anual de Atividades da Escola, desenvolvidas pelo Grupo de Educação Física, sob a responsabilidade 

do Coordenador do Desporto Escolar. 

A Atividade Externa é toda a atividade desportiva desenvolvida pelos diversos Grupos/Equipas, 

através da participação em Encontros Inter-Escolas, de caráter competitivo (Campeonatos) ou de 

caráter não competitivo (Encontros/Convívios). 

A Atividade Interna tem por objetivo proporcionar aos alunos, dentro da Escola, atividades 

desportivas de caráter recreativo/lúdico, de formação, ou de orientação desportiva, devendo ser 

entendidos como os momentos cruciais e decisivos para a construção da cultura desportiva que se deseja 

para todos os nossos jovens, de forma a compreenderem a sua contribuição para um estilo de vida ativo e 

saudável, bem como para a melhoria do desempenho escolar. 

Pretende-se que a Atividade Externa proporcione atividades de formação e/ou orientação 

desportiva, tendo em vista a aquisição de competências físicas, técnicas e táticas, na via de uma 

evolução desportiva e da formação integral do jovem. 
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O núcleo de desporto escolar das ESLA  funciona com as seguintes modalidades Ténis de Mesa, 

Ténis, Ginástica, Futsal Masculino, Futsal Feminino, Voleibol Feminino, Voleibol Masculino, Natação, 

Multiactividades de Ar Livre, Surf. 

ESCOLA ATIVA 

No âmbito do Programa Contra a Obesidade Infantil na Região do Algarve, a Escola Superior de 

Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, em articulação com outros parceiros do 

Programa concebeu a “Escola Ativa”, cujo objetivo é melhorar a qualidade e quantidade da atividade 

física e desportiva dos alunos, através de estratégias cognitivo-comportamentais e da sensibilização de 

toda a comunidade educativa para a problemática de sedentarismo infantil. 

Colaboradores:  

Professores titulares de turma do Agrupamento (1ºciclo), coordenador do Desporto Escolar), 

Professores de Educação Física, Enfermeira da Saúde Escolar, coordenadoras de Estabelecimento, 

Equipa do EPS (Educação para a Saúde professores de Expressão Físico - Motora (Atividades de 

Enriquecimento Curricular). 

Jornal 100 Comentários 

O quê… 

O  “100Comentários” é um projeto que pretende envolver toda a comunidade escolar na produção de 

… 

…um jornal mensal. 

É o sexto ano consecutivo da sua existência e é o resultado de um trabalho de parceria entre 

professores e alunos. 

A sua concretização implica muitas reuniões para planificação, elaboração, impressão e distribuição. Os 

encontros de trabalho ocorrem duas ou três vezes por semana. 

Porquê… 

Os principais objetivos deste projeto são: 

- Sensibilizar para o papel e a importância da informação e da imprensa na sociedade atual; 

- Divulgar o trabalho realizado na e pela comunidade escolar; 

- Fomentar o gosto pela literatura e por outras formas de arte; 

- Desenvolver competências de escrita no domínio da Língua Portuguesa; 

- Reconhecer o contributo da arte como fator de desenvolvimento pessoal e coletivo; 

 - Desenvolver o espírito crítico; 
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- Reconhecer o contacto com a alteridade como fonte de enriquecimento; 

- Promover os valores do respeito, da partilha e da tolerância. 

E mais… 

Foi apresentada, pelas responsáveis, a candidatura anual deste projeto com vista à obtenção de 

financiamento por parte da Fundação JacK Petchey. Esse apoio foi conseguido, daí que os custos com a 

publicação do jornal sejam suportados pela verba atribuída. 

JUVENTUDE, CINEMA E ESCOLA 

O quê… 

O projeto Juventude, Cinema e Escola é um projeto cuja existência se deve ao Departamento de 

Serviços Pedagógicos da Direção Regional de Educação do Algarve, da autoria da professora Graça Lobo 

e que data de 1997. Na sua origem, teve como pressupostos ajudar na formação integral dos alunos, 

através da sensibilização para a Sétima Arte, e de contribuir para a alteração do gosto dominante 

mediante a criação de um olhar crítico. Neste sentido, promoveu a realização de uma rede de sessões 

cinematográficas, nas quais as escolas e os seus discentes foram os convidados especiais. 

Imbuídos da mesma convicção, os professores da ESLA integraram os seus alunos neste projeto, razão 

pela qual ele possui já alguma tradição na nossa escola. Mas, como ele estava vedado à esmagadora 

maioria dos nossos discentes, este ano letivo optou-se por oferecer a toda a comunidade escolar a 

possibilidade de beneficiar da magia do cinema, realizando sessões semanais de filmes subordinadas a 

um ciclo temático. 

As sessões decorrem às terças-feiras no auditório da ESLA. 

Porquê... 

Os principais objetivos do projeto são: 

- Reconhecer dimensões da criação cinematográfica; 

- Distinguir noções rudimentares de gramática cinematográfica; 

- Estabelecer contacto com filmes de diferentes cinematografias; 

- Sensibilizar para a existência de autores e de uma história do cinema através do contacto com um 

“clássico”; 

- Conhecer a história do cinema; 

- Contribuir para a alteração do gosto dominante e para a formação de um olhar crítico; 

- Adquirir gosto pela sétima arte; 

- Assumir a experiência intersubjetiva como fonte da representação. 

 

FAULKES TELESCOPE PROJECT 
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O quê… 

O Faulkes Telescope Project (FT) [1] facilita o acesso  

de alunos a telescópios remotos, permitindo a  

captura de imagens do céu. O projeto foi idealizado  

em 2000, no Reino Unido, mas é atualmente gerido  

pelo Las Cumbres Observatory Global Telescope  

Network (LCOGT) [2] e em Portugal a sua divulga- 

ção é realizada pelo NUCLIO [3]. 

 

A participação dos alunos nesta atividade é livre e extra horário letivo. Os participantes são alunos da 

escola que me contactam após conhecerem o projeto e que se preparam para o utilizar em sessões de 

observação com colegas já hábeis na utilização dos telescópios remotos 

 

PEPA  

O quê… 

O Projeto “Escolas-Piloto de Alemão” (PEPA) conta com o alto-patrocínio da Embaixada da República 

Federal da Alemanha e tem como objetivo fomentar o interesse pelo ensino e aprendizagem da língua e 

da cultura alemãs, bem como promover e divulgar boas práticas na área do ensino do “Alemão como 

Língua Estrangeira”. Criado em 2008 com a participação de sete estabelecimentos de ensino escolar, o 

projeto PEPA integra presentemente um total de 32 escolas e conta, desde 2013, com a colaboração da 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, permitindo assim a inclusão da língua 

alemã na rede de cursos vocacionais e profissionais. 

O Goethe-Institut Portugal, juntamente com as entidades signatárias do protocolo, assegura o 

acompanhamento pedagógico da iniciativa PEPA e desenvolve atividades múltiplas extracurriculares, 

tais como a formação contínua de professores, o jornal escolar “Digitale Klicke” ou o festival de teatro 

escolar “Alemão em Cena”, bem como o intercâmbio escolar entre Portugal e a Alemanha. 

O Agrupamento de Escolas Dra Laura Ayres integrou este projeto há 4 anos. No âmbito deste projeto foi 

atribuída uma bolsa de estudo ao melhor aluno de alemão; prémios para os melhores alunos; 

oportunidade de visitas de estudo com tudo pago – a um concerto de uma banda alemã de pop-rock 

“FOTOS” em Albufeira, à amostra de teatro em alemão “Alemão em Cena” em Almada; realização 

exames de certificação de conhecimentos de alemão no final de cada ano letivo aplicados por 

professores do Goethe Institut que para esse efeito se deslocam à escola; aulas aos nossos alunos por 

professores do Goethe Institut; o 1º Encontro APPA/GI , ação de formação para professores de Alemão 

que se realizou na ESLA; o workshop de música “Sag’s auf Deutsch”; oferta de exposições - “Queda do 

Muro de Berlim” e “Mundo das Fadas” dos irmãos Grimm – entre muitos outros materiais didáticos 

oferecidos à escola e aos alunos. 
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. 

WANDZEITUNG /WALLPAPER 

O quê… 

O Wandzeitung /Wallpaper é, como o nome indica, um jornal de parede. Situa-se num placard junto à 

Biblioteca e destina-se à divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos nas disciplinas de Alemão e 

Inglês. 

Durante muitos anos, o Jornal de Parede foi apenas em Alemão – Wandzeitung – mas, desde há três 

anos, com a redução das turmas de alemão, passou a incluir trabalhos em inglês – Wallpaper.  

Porquê…  

O principal objetivo é motivar os alunos para a aprendizagem da Língua Estrangeira, levando-os a fazer 

pequenos trabalhos de pesquisa ou de consolidação de conhecimentos que poderão expor a toda a 

comunidade escolar, divulgando assim a língua que estão a estudar, bem como outros aspetos com ela 

relacionados: cultura, tradições, hábitos dos países onde é falada. 

E mais… 

Os temas dos trabalhos devem sempre relacionar-se com o programa da disciplina e deverão 

igualmente ser do interesse dos alunos que terão autonomia para os sugerir e concretizar. Quanto mais 

alunos participarem, mais visibilidade e variedade terá o projeto. 

 

SOS Fome 

O quê… 

O projeto SOS Fome foi iniciado na ESLA no ano letivo de 2005-06, com a turma do 9º A, na Área de 

Projeto, quando se identificou como um dos problemas da comunidade de Quarteira a existência de 

famílias carenciadas a nível alimentar/fome 

Estabeleceram-se contactos com o Refeitório Social para identificar famílias em risco e a partir daí, com 

a autorização dos encarregados de educação, e a disponibilidade dos alunos e professores, procedeu-se 

ao desenvolvimento do respetivo projeto. 

Porquê… 

Este projeto propõe-se: 

- ajudar a população carenciada de Quarteira; 

- Evitar o desperdício de alimentos fazendo-os chegar às pessoas que têm fome; 

- Minimizar os problemas causados pelo isolamento e pela falta de recursos; 

- Saber partilhar; 

- Aprender a ser voluntário. 

Da recolha semanal de alimentos (uma das estratégias de desenvolvimento do projeto) efetuada pelas 
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turmas, conseguiu-se reunir, em média, no final de cada período letivo, cerca de 100 sacos de géneros 

alimentares. 

Estes foram distribuídos/entregues pelos alunos, no final de cada período letivo (num dia da última 

semana de aulas) às várias famílias necessitadas. 

A Junta de Freguesia disponibilizou o transporte. 

E mais… 

O número de sacos de alimentos, oferecido a cada família, variou consoante o seu agregado familiar. 

As famílias que beneficiaram desta ajuda mostraram-se muito recetivas a este tipo de iniciativa, tendo 

partilhado com os alunos os seus momentos dramáticos de vida. 

Os alunos, para além de desenvolverem o sentimento de partilha, de solidariedade, o espírito de 

voluntariado, passaram também a contactar e a tomar conhecimento dos problemas existentes na sua 

comunidade e consequentemente a envidar esforços no sentido de os solucionar . 

 

Jack Petchey 

O quê… 

A Fundação Jack Pechey teve início em Inglaterra em 1999. Em abril de 2004  alargou a sua área de 

atuação ao Algarve tendo incluído o Concelho de Albufeira. Atualmente inclui ainda o Concelho de 

Loulé e o Concelho de Silves. 

A Fundação atribui subsídios de apoio segundo 4 modalidades principais: Prémios realização; Prémios 

liderança; Subsídios a projetos; e Patrocínios. 

Os prémios de realização são atribuídos a jovens (normalmente entre os 11 e 25 anos ) que se 

distinguem de alguma forma na sua  escola/clube ou associação. Cada mês a escola escolhe UM jovem 

para receber o Prémio de Realização. Este recebe um Certificado e um cheque no valor de € 300, que 

tem de ser aplicado num projeto da escola, clube ou associação, conforme o desejo do jovem .  

O Prémio Liderança é atribuído a um  adulto que se tenha destacado pela  habilidade para encorajar e 

motivar jovens entre os 11 e 25 anos.  

A Fundação intervém ainda: 

- na implementação do curso “Economia para o Successo” nas escolas, com a Junior Achievement 

Portugal; 

- no apoio a projetos 'Fora de Horas' e Gabinetes de Apoio ao Aluno e Família ; 

- no apoio a  Jornais Escolares  com uma contribuição de   €450.00 por período se o jornal é produzido 

mensalmente;  

- no projeto Jack Petchey's Speak Out - Challenge . 
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Porquê… 

O objetivo da Fundação Jack Petchey é o de ajudar a desenvolver o potencial dos jovens entre os 11 e 

25 anos , em particular os que estão a enfrentar as dificuldades do Século XXI. A Fundação quer ajudar a 

gente jovem a tomar partido nas oportunidades que lhes surjam e a desempenhar as suas funções na 

sociedade. 

O esquema do Prémio permite à Escola reconhecer o esforço e a realização de jovens de uma maneira 

prática e positiva e obter fundos adicionais.  

Cada escola que participe no prémio realização há mais de 6 anos (como é o caso da ESLA) pode 

nomear um adulto (Professores / Líderes / voluntários) que apoie os jovens de forma que se saliente 

para o Prémio Liderança.  

E mais... 

Recomenda-se a todos os membros da organização, jovens, professores, funcionários e educadores, e 

outros que devem ser envolvidos na votação.  

Os vencedores dos Prémios serão convidados para uma Cerimónia Anual de Entrega de Prémios. 

Receberão uma medalha em estojo e um certificado emoldurado. 

 

Escxel 

O quê… 

O projeto ESCXEL – Rede de Escolas de Excelência nasceu da iniciativa de um grupo de investigadores 

do CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa-  que, interpretando as 

grandes tendências e os grandes desafios que se colocam à educação e ao sistema de ensino em 

Portugal, entendem ser nas escolas e nas comunidades locais que reside o mais decisivo potencial de 

qualificação e de mudança social e cultural. 

Foram convidados os Municípios de Batalha (1 escola), Castelo Branco (9 escolas), Constância (2 

escolas), Loulé (8 escolas*) e Oeiras (16 escolas) para, em conjunto com a Universidade Nova de Lisboa, 

se assumirem como parceiros fundadores da Rede de Escolas de Excelência.  

* Agrup. S. Pedro do Mar; Agrup. Padre Cabanita; Agrup. Engº Duarte Pacheco; Agrup. Salir; Agrup. 

Prof. Aníbal Cavaco Silva; Agrup. de Almancil; Esc. Sec. EB3 Drª Laura Ayres e Esc.Sec. Loulé. 

O Projeto tem a duração de um período mínimo de 4 anos, com início no ano letivo de 2008 / 2009 e 

término no ano letivo de 2011 / 2012. 

Porquê… 

O projeto ESCXEL pretende potenciar as competências dos municípios, das escolas e das comunidades, 

no sentido de concretizar a ideia de qualificação e de excelência educativa. 

Pretende ainda assegurar parcerias com outras escolas nacionais e estrangeiras, bem como com redes 
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internacionais de escolas inovadoras, de forma a conhecer, refletir e debater as soluções educativas, a 

sua generalização e adaptação. 

O projeto estrutura-se em função de um conjunto sistematizado de objetivos: 

- Capacitar as escolas e as comunidades para a promoção da excelência educativa; 

- Capacitar tecnicamente e assessorar os Municípios para a adoção de planos e estratégias de 

desenvolvimento educativo local; 

- Identificar, difundir e monitorizar as “boas práticas” escolares; 

- Desenvolver modelos de monitorização do desempenho e autoavaliação das escolas; 

- Produzir conhecimento científico sobre as dinâmicas educacionais, sociais e culturais locais.  

E mais… 

No Projeto ESCXEL as estratégias e instrumentos são: 

- Diagnóstico social, educativo e organizacional dos Concelhos e escolas envolvidos; 

- Cartas Educativas de 2ª Geração; 

- Planos Municipais de Desenvolvimento Educativo; 

- Seminários de Boas Práticas; 

- Plataforma digital de difusão e promoção de boas práticas pedagógicas e organizacionais; 

- Modelos de monitorização de desempenho; 

- Modelos de autoavaliação das escolas; 

- Relatórios anuais de progresso; 

- Fóruns de discussão dos relatórios. anuais de progresso. 

 

COMENIUS 

Projeto Comenius – Projeto parceria entre escolas oriundas da Alemanha - escola coordenadora 

Gymnasium Syke, Lituânia - Vincento Borisevičiaus Gymnazija em Telšiai , República Checa - Střední 

Pedagogicka a Střední Zdravotnicka „Škola Svate Anežky České“ em Odry , Polónia, Finlândia e Portugal..  

A parceria terá início no ano letivo 2013/2014, embora se pretenda que os alunos das várias escolas 

comecem, ainda neste ano letivo, uma troca de correspondência em língua inglesa e/ou alemã. O tema 

do projeto é: Home(less) in Europe? E pretende-se averiguar até que ponto, nos nossos dias, a Europa é, 

simultaneamente, a pátria de muitos jovens e a terra onde muitos ficam sem lar, obrigando-os a 

procurar um lar fora da sua terra. Coloca-se a questão de saber se a Europa se encontra, neste 

momento, na posição de representar o lar para todos aqueles que diariamente chegam e partem e até 

que ponto os nossos jovens se sentem como cidadãos europeus, independentemente das suas origens 

 

SELF – Secção Europeia de Língua Francesa 
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O quê… 

um projeto promovido e apoiado pelo Institut Franco-Portugais, pelos Serviços Culturais da Embaixada 

de França e pela Direção-Regional de Educação do Algarve que visa o reforço da Língua Francesa junto 

dos alunos do Ensino Básico e Secundário em Portugal. 

Porquê… 

São estes os objetivos gerais da secção: 

• Contribuir para a formação de cidadãos europeus responsáveis; 

• Promover o ensino aprofundado de uma Língua estrangeira; 

• Estabelecer uma cooperação pedagógica internacional; 

• Compreender a diversidade cultural de outro país; 

• Dinamizar intercâmbios internacionais; 

• Organizar atividades culturais em Língua Estrangeira; 

• Proporcionar, progressivamente, o ensino, na língua da secção, de (no mínimo) uma disciplina não 

linguística; 

• Possível presença de um assistente de francês como ajuda pedagógica. 
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Plano de Trabalho de Turma 
 

O Plano de Trabalho de Turma (PTT), tendo como referência o Projeto Curricular de Escola, 

pretende responder às especificidades da turma, facultando a articulação entre áreas disciplinares e 

conteúdos. É a nível do PTT que é possível respeitar os alunos reais e articular a ação dos professores da 

turma, possibilitando o desenvolvimento de competências para enfrentar os desafios da sociedade. 

O PTT terá sempre de ser encarado como um projeto aberto, suscetível de reformulação ao 

longo do ano letivo, em função da avaliação que vai sendo feita pelo conselho de turma, o que exige um 

permanente trabalho colaborativo dos professores que o integram. 

Terá, por isso, que haver reuniões/encontros em sessões informais de trabalho, envolvendo, 

eventualmente, apenas parte dos professores, conforme as necessidades existentes em cada momento 

do desenvolvimento do projeto. 

 Respeitando as características específicas de cada turma, o Plano de Trabalho de Turma 

constrói-se com o seguinte formulário: 

 

PLANO DE TRABALHO DA TURMA_  Escolha um item. 

 Escolha um item.ANO    TURMA  Escolha um item. 

(anexar relatório da avaliação diagnóstico) 

 
2. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Recursos Nível de 
Consecução (2) Problemas Objetivos Estratégias 

Internos Externos 

(1) 

1º P 2º P 3º P 

C
o

gn
it

iv
o

 

         

 
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira –EB1 nº 2 de Quarteira 

EB1 da Fonte Santa - EB23 de Quarteira - Escola Secundária Drª Laura Ayres 

1. INFORMAÇÃO SOBRE A TURMA 

Delegado de turma Clique aqui para introduzir texto. Subdelegado Clique aqui para introduzir texto. 

Representantes dos Encarregados de Educação 
 

Clique aqui para introduzir texto. 
Clique aqui para introduzir texto. 

 



ESLA, 2013                                                   Plano Plurianual e Anual de Atividades 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES - Quarteira                    60 

C
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3. METAS A ATINGIR NO ANO LETIVO  

Nível de Consecução (2) 
Metas para a turma em geral (1) 

1º P 2º P 3º P 

 
 
 

 
   

 
Nível de Consecução (2) 

Objetivos para alunos (casos particulares) (1) 
1º P 2º P 3º P 

 
 
 

 
   

(1) C – já identificado / N – novo 

(2) A – atingido totalmente; B – atingido parcialmente; C – não atingido; D – reformulado 

 

4. APRECIAÇÃO GLOBAL DA TURMA  

1º Período 2º Período 3º Período 

C
o

m
p

o
rt

am
en

to
 

   

1º Período 2º Período 3º Período 

A
ss

id
u

id
ad

e 

   

1º Período 2º Período 3º Período 

P
o

n
tu

al
id

ad
e 

   

1º Período 2º Período 3º Período 

A
p

ro
ve

it
am

en
to
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5. ATIVIDADES DA TURMA 

Designação (1) Calendarização Intervenientes Avaliação (2) 

     

     

     

     

 
 

6. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
Professor responsável:  

Recursos (humanos, 
materiais) Temáticas / conteúdos (1) Disciplinas Atividades (2) 

Da Escola  Externos 
       

       
 

(1) C – Já identificada; N – Nova      
(2)  SB -  Realizada com sucesso; S – Realizada parcialmente e continua; NS – Não funcionou e é substituída; A – Adiada 

 

Datas   O(A) Diretor(a) de Turma 
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ESTATUTO DO ALUNO E DA ÉTICA ESCOLAR 
Medidas de Recuperação / Integração - Ensino básico e secundário REGULAR  
(de acordo com a Lei nº51 de 2012, de 5 de setembro) 
 
 
 

O Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno dos 

ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos 

restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação, revogando a Lei n.º 

30/2002, de 20 de dezembro. 
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FALTAS 
 

Procedimento a adotar  
TIPO DE FALTAS EXPLICITAÇÃO 

Pelo DT/ Professor Titular de Turma Pelo EE / aluno 

JUSTIFICADAS 
(artigo 16.º) 

 
São consideradas justificadas as faltas dadas 
pelos motivos referidos no artigo 16.º. 
 
No caso das faltas intercalares, só serão aceites 
justificações emitidas por entidades com 
competência para tal (atestados médicos, 
documentos emitidos por Tribunais, etc.). 

 
Aceitar a justificação e verificar o seu 
enquadramento legal. 
 
Solicitar aos pais ou encarregado de 
educação, ou ao aluno maior de idade, 
os comprovativos adicionais que 
entenda necessários à justificação da 
falta, devendo, igualmente, qualquer 
entidade que para esse efeito for 
contactada, contribuir para o correto 
apuramento dos factos. 
 

 
Ensino Básico:  
O pedido de justificação faz-se através da 
caderneta escolar do aluno, com indicação do 
dia e da atividade letiva em que a falta 
ocorreu, referenciando os motivos 
justificativos da mesma. 
 
Ensino Secundário:  
O pedido de justificação faz-se em impresso 
próprio, com indicação do dia e da atividade 
letiva em que a falta ocorreu, referenciando 
os motivos justificativos da mesma. 

INJUSTIFICADAS 
(artigo 17.º) 

 
As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada 
justificação, nos termos do artigo 16.º; 

b) A justificação tenha sido apresentada 
fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 
d) A marcação da falta resulte da aplicação 

da ordem de saída da sala de aula ou 
de medida disciplinar sancionatória; 

 
Na situação prevista na alínea c), a não-
aceitação da justificação apresentada 
deve ser fundamentada de forma 
sintética. 
 
Comunicar pelo meio mais expedito, 
aos pais  ou EE ou, quando maior de 
idade, ao aluno,  as faltas injustificadas 
no prazo máximo de três dias úteis,  
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EXCESSO GRAVE DE FALTAS  

 

Procedimento a adotar FALTAS 
INJUSTIFICADAS 

EXPLICITAÇÃO 
Pelo DT/ Professor Titular de Turma Pelo EE / aluno 

LIMITE 
(artigo 18.º) 

Em cada ano letivo as faltas injustificadas não 
podem exceder: 
 
No 1º Ciclo 
10 dias, seguidos ou interpolados. 
 
Nos restantes ciclos e ensino secundário 
 
O dobro do número de tempos letivos 
semanais por disciplina . 

Quando for atingido metade dos limites 
de faltas previstos: 
 Convocar, pelo meio mais expedito, os 
pais ou o encarregado de educação ou o 
aluno maior de idade. 
 
Esta notificação tem como objetivo 
alertar para as consequências da 
violação do limite de faltas e procurar 
encontrar uma solução que permita 
garantir o cumprimento efetivo do 
dever de assiduidade. 

Comparecer na escola sempre que 
notificado pelo diretor de turma ou 
professor titular de turma. 
 
Responsabilizar-se pelo cumprimento 
dos deveres de assiduidade e 
pontualidade do seu filho e educando. 

ULTRAPASSSAGEM 
DOS LIMITES 
(artigo 19.º) 

 
Constitui uma violação dos deveres de 
frequência e assiduidade e obriga o aluno 
faltoso ao cumprimento de: 

• medidas de recuperação e/ ou 
corretivas específicas 

• pode ainda conduzir à aplicação de 
medidas disciplinares sancionatórias. 

 
 
Nas atividades de apoio ou complementares 
de inscrição ou de frequência facultativa 
implica a imediata exclusão do aluno das 
atividades em causa. 
 
 

 
Comunicar, pelo mais expedito, aos 
pais, EE ou ao aluno, quando maior de 
idade, as atividades, medidas aplicadas 
ao aluno. 
 
Efetuar o respetivo registo no processo 
individual do aluno. 

 
 
Comparecer na escola sempre que 
notificado pelo diretor de turma ou 
professor titular de turma. 
 
Responsabilizar-se pelo cumprimento: 

• dos deveres de assiduidade e 
pontualidade do seu filho e 
educando; 

• das atividades, medidas 
aplicadas ao a seu filho e 
educando. 
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MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO  

 

Procedimento a adotar 
MEDIDAS EXPLICITAÇÃO 

Da competência do diretor de turma 
Da competência do professor da 
disciplina 

Recuperação 
(artigo 20.º) 

 
Alunos menores de 16 anos  
Visam recuperar atrasos nas aprendizagens.  
 
Ocorrem após a verificação do excesso de faltas e 
apenas podem ser aplicadas uma única vez no 
decurso do ano letivo. 
 
As atividades de recuperação podem revestir, 
entre outras, que possam vir a ser definidas, as 
seguintes formas: 

• Apresentações Orais; 

• Realização de fichas de trabalho; 

• Trabalhos de pesquiza; 

• Organização do caderno diário; 

• Etc. 
 
As matérias a trabalhar nas atividades de 
recuperação dizem respeito às tratadas nas aulas 
cuja ausência originou a situação de excesso de 
faltas 
 

1. Informar o(s) professor(es) da (s) 
disciplina(s) a que ao aluno 
ultrapassou o limite de faltas. 

 
2. Comunicar ao EE as atividades, 

medidas propostas. O aluno e o 
seu EE são corresponsáveis pelo 
cumprimento destas atividades, 
medidas. 

 
As atividades de recuperação da 
aprendizagem são decididas pelo 
professor titular de turma ou pelos 
professores das disciplinas em que 
foi ultrapassado o limite de faltas. 

Corretivas 
(artigo 26.º e 

27.º) 

 
Ocorrem após a verificação do excesso de faltas e 
apenas podem ser aplicadas uma única vez no 
decurso do ano letivo. 
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CONSIDERAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando se realiza o PIT? 

 

A violação do limite de faltas injustificadas previsto, obriga ao cumprimento de um plano individual de 

trabalho, que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de faltas e 

que permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

Quantos PIT’s pode o aluno realizar ao longo do ano letivo? 

 
O recurso ao plano individual de trabalho previsto apenas pode ocorrer uma única vez no decurso de 

cada ano letivo.   

 

Se um aluno realizar um PIT a uma disciplina já não pode realizar outro, mesmo que ultrapasse o 

limite de faltas a outra(s) disciplinas. 

O que acontece ao aluno que após realizar um PIT, ultrapasse o limite de faltas a outra 
disciplina?  

 

1. Após o estabelecimento do plano individual de trabalho, a manutenção da situação do 

incumprimento do dever de assiduidade, por parte do aluno, determina que o diretor da escola, 

na iminência de abandono escolar, possa propor a frequência de um percurso curricular 

alternativo no interior da escola ou agrupamento de escolas. 

 

2. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de 

escolaridade que o aluno frequenta. 
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Procedimentos para a realização do PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO  

 
 

 

Da competência do Diretor de Turma Modelo a 
utilizar 

3. Comunicação ao Encarregado de Educação da realização do plano. 
 
4. O DT deve agendar uma reunião com o EE para que este tome conhecimento do PIT. 

M30- 

Comunicação 

ao EE 

5. Informar o(s) professor(es) da (s) disciplina(s) a que ao aluno ultrapassou o limite de 
faltas.  

M27 –PIT 

Da competência do Professor da Disciplina  

Responsável por definir, as datas, o local, o tipo de atividades a realizar, a sua 

elaboração, correção e avaliação. 
M27 -PIT 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE TURMA 

Sempre que cesse o incumprimento do dever de assiduidade por parte do aluno, o conselho de turma de 

avaliação do final do ano letivo pronunciar -se -á, em definitivo, sobre o efeito da ultrapassagem do limite 

de faltas injustificadas verificado. 

Após o estabelecimento do plano individual de trabalho, a manutenção da situação do incumprimento do 

dever de assiduidade, por parte do aluno, determina que o diretor da escola, na iminência de abandono 

escolar, possa propor a frequência de um percurso curricular alternativo no interior da escola ou 

agrupamento de escolas. 

 O incumprimento reiterado do dever de assiduidade determina a retenção no ano de escolaridade que o 

aluno frequenta. 

 

 

TERMOS DE REALIZAÇÃO 

Nº de tempos/horas Local Responsável pelo plano 

� O plano deve ser cumprido num 

número de horas/tempos, pelo menos, 

igual ao número de faltas à(s) 

disciplina(s) em que ultrapassou o 

limite; 

� O número de tempos semanais é 

definido pelos professores envolvidos 

de acordo com o horário do aluno. 

Deve ser realizado na escola, 

no Centro de Aprendizagem, 

Consultório da Matemática, 

Sala de Estudo e Biblioteca 

(EB23); 

 

O (A) responsável pelo 

acompanhamento do 

plano deve ser um dos 

professores e/ou 

funcionários de serviço 

nestes espaços.  
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Operacionalização  

� Após o preenchimento pelos (s) professores do Modelo 27- PIT, este deverá ser devolvido ao DT que o 

entregará na Direção; 

�  Os PIT serão organizados em dossier próprio disponível nos espaços referidos; 

� As presenças do aluno serão registadas em documento próprio, anexo ao PIT, pelo responsável do 

plano; 

� O aluno deve entregar o trabalho realizado em cada sessão, este será arquivado (no espaços 

referidos estará um dossier com os PIT) e entregue ao(s) professor(es) da disciplina(s) no final do PIT, 

para avaliação. 

AVALIAÇÃO DO PLANO 

� Ao nível da assiduidade - o aluno só pode faltar aos tempos definidos para cumprimento do plano, 

por motivos devidamente justificados e comprovados nos termos da Lei. O plano é prolongado até 

perfazer o número de horas/tempos definidos inicialmente. 

� As tarefas constantes no plano devem ser objeto de avaliação pelos professores das respetivas 

disciplinas. Esta avaliação deve permitir concluir se o aluno recuperou os atrasos na aprendizagem 

e realiza-se em três níveis /momentos distintos: 

� avaliação do cumprimento do plano; 

� avaliação das atividades do plano, da responsabilidade do professor da(s) disciplinas; 

� avaliação do efeito do incumprimento do dever de assiduidade e dos resultados, em 

termos de recuperação das aprendizagens. 
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MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
 

Procedimentos para a realização das MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO  

 
 A celeridade e eficácia de todo este processo passa em muito pelo cumprimento eficaz e célere dos procedimentos da responsabilidade de cada um dos 

intervenientes. Assim e neste sentido solicita-se uma leitura atenta deste documento e o cumprimento rigoroso, por parte de todos, dos procedimentos.  

 

Da competência do Diretor de Turma Modelo a utilizar 

1. O processo conducente à realização de medidas de recuperação é desencadeado pelo diretor de 
turma, assim que o aluno se encontre em situação de excesso de faltas a uma ou mais disciplinas. 
É da sua responsabilidade informar o(s) professor(es) da (s) disciplina(s) a que o aluno ultrapassou 
o limite de faltas. 

Pelo meio mais expedito, 

nomeadamente email. 

2. Comunicação ao Encarregado de Educação da realização das medidas. 
 

3. Após a receção do modelo 27, devidamente preenchido pelos professores, o DT deve agendar uma 
reunião com o EE para que este tome conhecimento das medidas e se responsabilize pelo seu 
cumprimento. 

M30- Comunicação ao EE e/ ou 

pelo meio mais expedito  

(telefone, email, etc) 

4. O DT deve arquivar no dossier da direção de turma, até o processo estar concluído, o modelo 27. 
No final do ano letivo, este documento tem que ser colocado no PIA do aluno. 

 

 

Da competência do Professor da Disciplina Modelo a utilizar 

1. Após ter sido informado pelo DT dos alunos que se encontram em situação de excesso de faltas à 

sua disciplina, o professor deve preencher o modelo 27. Este deve ser devolvido ao DT, 

impreterivelmente, no prazo de 48 horas. 

É da responsabilidade do professor definir: o período de aplicação, o local, o tipo de atividades a 

realizar, bem como a sua elaboração, correção e avaliação. 

 

2. Findo o prazo que estipulou para a realização das medidas, o professor deve proceder à sua 

avaliação. Esta faz-se no modelo 27, que estará arquivado no dossier do DT.  

M27 -MR 
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MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO – Ensino Básico e Secundário 
(de acordo com a Lei nº51 de 2012, de 5 de setembro) 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome: Nº                         Ano:                                   Turma:  

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS                                                

Professores responsáveis pelas medidas de recuperação 

 

Responsável pelo acompanhamento das medidas 

 

IMPLEMENTAÇÃO 
DISCIPLINA (S) NºFaltas CONTEÚDOS A RECUPERAR TAREFAS A DESENVOLVER 

LOCAL PERÍODO HORÁRIO 

       

       

       

       

       

 

ASSINATURAS 

Tomei conhecimento das medidas de recuperação aplicadas ao meu 

educando e comprometo-me a garantir o seu cumprimento. 

Data: __ / __ / __                                      ______________________________ 

                                                                        (Assinatura do(a) Encarregado(a) de 
Educação) 

(O)(A)Aluno(a) 

__________________________ 

O(A) Diretor(a) de Turma 

__________________________ 

 



ESLA, 2013                                                                       Plano Plurianual e Anual de Atividades 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES - Quarteira                       73 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 
DISCIPLINA (S) AVALIAÇÃO ASSINATURA DO PROFESSOR 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Tomei conhecimento da avaliação das medidas de recuperação. 

Data: __ / __ / __                             _________________________ 

(Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação) 

(O)(A)Aluno(a) 
__________________________ 

O(A) Diretor(a) de Turma 

________________________ 
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ESTATUTO DISCIPLINAR 
 

 
I - MEDIDAS DISCIPLINARES 

(Capítulo IV - artigos 26º e 28º da Lei n.º51/2012, de 05 de setembro) 

 

MEDIDAS CORRETIVAS E MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 
  

 

TAREFAS E ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO 

Medidas 
Corretivas 

(artigo 26º) 
(cumuláveis entre 
si, apenas com 
uma medida 
disciplinar 
sancionatória) 

� A advertência; 

 
� A ordem de saída da sala de aula, e demais 

locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar; 

 
� A realização de tarefas e atividades de 

integração escolar, podendo, para esse 

efeito, ser aumentado o período diário e ou 

semanal de permanência obrigatória do 

aluno na escola ou no local onde decorram 

as tarefas ou atividades; 

 
� O condicionamento no acesso a certos 

espaços escolares ou na utilização de certos 

materiais e equipamentos, sem prejuízo dos 

que se encontrem afetos a atividades 

letivas; 

 
� A mudança de turma 

 

• Efetuar trabalhos de jardinagem, limpeza e 

embelezamento da escola; 

• Prestar colaboração na cantina; 

•  Realizar tarefas de apoio à biblioteca; 

• Realizar trabalhos escolares de reforço ou 

enriquecimento propostos pelos 

professores; 

•  Outras a definir pelo conselho de turma. 

 
Medidas 

disciplinares 
sancionatórias 

(artigo 28º) 
 

 
� A repreensão registada; 

 
� A suspensão até 3 dias úteis; 

 
� A suspensão da escola entre 4 e 12 dias 

úteis; 

 
� A transferência de escola; 

 
� A expulsão da escola. 
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MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS 

 TIPIFICAÇÃO DAS 
MEDIDAS 

LOCAL ONDE 
OCORRE A 
INFRAÇÃO 

COMPETÊNCIA 
PARA A 
APLICAR 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

Advertência 
Dentro e ou 

fora da sala de 
aula 

Professor 
Funcionários  

O aluno é confrontado verbalmente com o 
comportamento perturbador do normal 
funcionamento das atividades da escola ou 
das relações no âmbito da comunidade 
educativa, alertando-o de que deve evitar 
tal tipo de conduta 

A ordem de saída da 
sala de aula, e 

demais locais onde 
se desenvolva o 
trabalho escolar 

� Sala de aula 

� Outros 

locais onde 

decorram 

atividades 

letivas 

Professor da 
turma 

 
Pessoa 

responsável 
pelo espaço 

� Implica a permanência do aluno na 

escola  

� Ao professor compete determinar 

� o período de tempo durante o qual 

o aluno deve permanecer fora da 

sala de aula,  

� a aplicação de tal medida corretiva 

implica a marcação de falta ao 

aluno; 

� as atividades, se for caso disso, que 

o aluno deve desenvolver no 

decurso desse período de tempo. 

� O aluno abrangido pela escolaridade 

obrigatória deverá, acompanhado por 

um auxiliar de ação educativa, dirigir-se 

ao centro de aprendizagem (ESLA) ou 

biblioteca, onde desenvolverá uma 

atividade de caráter formativo a definir 

pelo professor. 

� A ordem de saída da sala de aula deve 

ser comunicada ao diretor de turma no 

próprio dia (em impresso próprio – CSD – 

mod.1). 

A realização de 
tarefas e atividades 

de integração 
escolar 

� Não devem ter uma duração diária 

superior a 100 minutos e serão 

desenvolvidas em horário não letivo. 

� Comunicada aos pais ou ao encarregado 

de educação, tratando-se de aluno menor 

de idade. 

O condicionamento 
no acesso a certos 
espaços escolares, 
ou na utilização de 
certos materiais e 

equipamentos 

 
 Diretora com 
possibilidade 
de delegação 

na CSD 
� Não pode ultrapassar o período de tempo 

correspondente a um ano letivo. 

� Comunicada aos pais ou ao encarregado 

de educação, tratando-se de aluno menor 

de idade. 

M
ED
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Mudança de turma 

 
� Fora da sala 

de aula 

� Sala de aula 

� Outros 

locais onde 

decorram 

atividades 

letivas. 

 

Diretora, por 
proposta do 

� Comunicada aos pais ou ao encarregado 
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CT. de educação, tratando-se de aluno menor 

de idade. 

 

 

 TIPIFICAÇÃO 
DAS MEDIDAS 

LOCAL ONDE OCORRE 
A INFRAÇÃO 

COMPETÊNCIA 
PARA A APLICAR 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR 
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MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS 

 

� Sala de aula 

� Outros locais onde 

decorram atividades 

letivas 

Professor 

Repreensão 
registada 

 
 

� Fora da sala de aula 
 

Diretora 
 

� Averbamento no processo 

individual do aluno; 

� Identificação do autor do 

ato decisório; 

� Data em que o mesmo foi 

proferido; 

� Fundamentação de facto e 

de direito de tal decisão 

 
� Após três repreensões 

registadas será aplicado ao 

aluno um dia de suspensão. 

A suspensão até 
3 dias úteis 

Diretora 
 

� Comunicada aos pais ou ao 
encarregado de educação, 
tratando-se de aluno menor 
de idade; 

� Elaboração de um plano de 
atividades pedagógicas, com 
corresponsabilização dos 
encarregados de educação 

A suspensão da 
escola  entre 4 
e 12 dias úteis 

Competência para 
instaurar o processo e 

aplicar a medida: 
Diretora 

Transferência 
de escola 

� Fora da sala de aula 
 

� Sala de aula 
 

� Outros locais onde 
decorram atividades 
letivas Competência para 

instaurar o processo: 
Diretora 

Competência para 
aplicar a medida: 
diretor geral da 
educação com 

possibilidade de 
delegação na Diretora 

� Ocorrência dos factos deve, 
ser participada, pelo 
professor ou funcionário 
que a presenciou ou dela 
teve conhecimento, de 
imediato, ao respetivo 
diretor de turma/CSD, para 
efeitos da posterior 
comunicação à Diretora. 

� A Diretora Instaura 
procedimento disciplinar. 

M
ED
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A

S 
D
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C

IP
LI

N
A

R
ES

 S
A

N
C

IO
N

A
TÓ

R
IA

S 

A expulsão da 
escola 

� Fora da sala de aula 
� Sala de aula 

Outros locais onde 
decorram atividades 

letivas 

Competência para 
aplicar a medida: 
diretor geral da 
educação com 

possibilidade de 
delegação na Diretora 

� Aplicada apenas a alunos 
maiores de 18 anos; 

� A Diretora instaura 
procedimento disciplinar; 

� Retenção no mesmo ano de 
escolaridade; 

� Proibição de acesso ao 
espaço escolar até final 
daquele ano escolar e nos 
dois anos escolares 
imediatamente seguintes.  
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II - TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 

 (artigo 30.º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro) 
(O procedimento disciplinar é obrigatório quando as medidas disciplinares sancionatórias a aplicar 
sejam as previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 51/2012, de 05 de 
setembro) 
 

Conhecimento concreto da situação pela Diretora 
(artigo 23.º, conjugado com o artigo 30.º) 

 

Instauração do procedimento 
disciplinar e nomeação de instrutor 

(artigo 30.º, n.º 1, 2 e 4) 

Prazo: 2 dias úteis 
Instrutor: Qualquer professor da escola 

 

 

� Notificação aos pais ou ao encarregado de educação, quando o aluno é menor (artigo 30.º, n.º 2) 
� Notificação ao próprio aluno, se maior de idade (artigo 30.º, n.º3) 

 

Instrução 
(artigo 30.º, n.º 5 a 8) 

Reduzida a escrito 
Prazo de conclusão: 6 dias úteis 

Diligências obrigatórias: audiência oral dos 
interessados, em particular do aluno visado e, 
sendo este menor, do respetivo encarregado de 
educação 

 

Elaboração do relatório final 
(artigo 30.º, n.º 9) 

�Documento fundamentado, com indicação 
concreta dos factos imputados ao aluno, 
devidamente circunstanciados quanto ao tempo, 
modo e lugar, deveres violados e antecedentes 
do aluno 
�Deve ainda conter proposta de arquivamento 
ou de aplicação de uma das medidas 
disciplinares previstas 

 

�Se a medida proposta pelo instrutor do 
processo for a medida de suspensão da 
escola entre 4 e 12 dias úteis 

 �Remessa do relatório a Diretora, que 
deverá proferir decisão final, 
devidamente fundamentada, no prazo 
de 2 dias úteis (artigo 33.º, n.º 1) 

�Se a medida proposta pelo instrutor do 
processo for a medida de transferência 
ou expulsão da escola 

 �Remessa do processo ao Diretor- 
Geral da Educação, no prazo de 2 dias 
úteis, que deverá proferir decisão final, 
devidamente fundamentada, no prazo 
de 5 dias úteis (artigo 30.º, n.º 10 e 
artigo 33.º, n.º 4) 
 
Nota: a aplicação da medida disciplinar 
sancionatória de transferência de escola 
é precedida da audiência prévia do 
encarregado de educação, no caso do 
aluno ser menor de idade (n.º 5 do 
artigo 33.º) 
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�Notificação da decisão final aos pais ou ao encarregado de educação, quando o aluno é menor 
(artigo 33.º, n.º 6 e 7) 
Prazo: 2 dias úteis 
 
�Notificação ao próprio aluno, se maior de idade (artigo 33.º, n.º 6 e 7) 
Prazo: 1 dia útil 
 
Nota: É obrigatória a comunicação à CPCJ, caso seja aplicada ao aluno, menor de idade, uma 
medida disciplinar sancionatória igual ou superior à de suspensão da escola por período superior a 5 
dias úteis e cuja execução não tenha sido suspensa (n.º 8 do artigo 33.º) 

 
 
 

Recurso 
(artigo 36.º) 

� Apresentado nos serviços administrativos do 
Agrupamento de Escolas 
 
����Prazo: 5 dias úteis 
 
� A interpor para: 
     - o Conselho Geral do AE/ENA (no caso das 
medidas aplicadas pelos professores ou pela 
Diretora) ou, 
     - para o membro do Governo competente 
(no caso das medidas disciplinares 
sancionatórias aplicadas pelo Diretor-Geral da 
Educação) 
 
�Só tem efeitos suspensivos quando se trate 
das medidas de suspensão entre 4 e 12 dias 
úteis, transferência ou expulsão da escola 

 

Apreciação e decisão do recurso 
(artigo 36.º, n.º 3 a 6) 

�Pelo Conselho Geral: no prazo máximo de 15 
dias úteis 
 
�Pelo membro do Governo competente, cuja 
decisão é remetida à escola, no prazo de 5 dias 
úteis 

 

Diretora  
para proceder à notificação aos interessados  

(artigo 36.º, n.º 5 e 6, conjugado com o artigo 
33.º, n.º 6 e 7) 

� Prazo: 2 dias úteis (aos pais ou ao 
encarregado de educação, quando o aluno é 
menor)   
 
� Prazo: 1 dia útil (ao próprio aluno, se maior 
de idade) 
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III - EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

(artigos 34 e 35.º da Lei n.º51/2012, de 05 de setembro) 

 

• É da competência do Diretor de Turma e/ou Professor-Tutor, ou do Professor Titular da 

Turma o acompanhamento da execução da medida disciplinar corretiva ou sancionatória 

aplicada ao aluno; 

• Corresponsabilização dos pais ou encarregados de educação e dos professores da turma 

quanto aos efeitos educativos da medida disciplinar aplicada ao aluno; 

• Possibilidade de constituição de Equipas Multidisciplinares, a definir no Regulamento Interno 

da escola, destinadas a acompanhar, com caráter de permanência, em particular, os alunos 

que se encontrem nas situações previstas no n.º 1 do artigo 35.º. 
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 

No contexto da avaliação, a escola decidiu começar por definir o que realmente 

pretende no sentido de dar cumprimento à missão do seu Projeto.  

 
Queremos formar bons alunos 

 

Queremos formar bons alunos, entendendo como bom aluno não aquele que tem 

apenas sucesso académico mas que tem, também, sucesso na relação com os outros e com 

o mundo. 

É importante que os alunos interiorizem que o seu desenvolvimento só pode ser feito 

por eles próprios e que isso implica prazer, mas implica também ser capaz de lidar com 

conflitos e com dificuldades cuja superação exige disciplina e esforço. 

 
1 - Na sala de aula 
 
O professor propõe a realização de tarefas tendo por base os currículos estabelecidos 

para cada disciplina/ano, adequadas às idades e desenvolvimento dos alunos. 

A eficácia na realização destas tarefas exige o envolvimento de todos (alunos e 

professores) mas, em particular, pressupõe a disponibilidade do aluno para as executar, 

aceitando os desafios e as dificuldades que delas possam decorrer. 

Se a responsabilidade de educar é um ato coletivo, a escola espera que o 

encarregado de educação acredite e confie na importância do trabalho que se desenvolve na 

sala de aula e transmita ao seu educando a necessidade de este realizar, com empenho, 

todas as tarefas que na aula são propostas. 

 
2 - Fora da sala de aula  

 
O aluno deve fazer uma gestão pessoal do tempo em que não tem aulas, rentabilizando-

o de modo a aprofundar as suas aprendizagens. 

• Este é um momento importante da autoavaliação do aluno em que ele reflete sobre o 

seu desempenho. 
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• Este é o momento da consolidação das aprendizagens, que exige treino e a criação de 

rotinas/hábitos de trabalho, sem o qual todo o trabalho em sala de aula ficará 

irremediavelmente incompleto. 

• Este é o momento em que os encarregados de educação são os observadores, orientadores, 

estimulando continuamente os seus educandos para o trabalho, ajudando-os a construir uma 

postura autónoma muito importante na escola e fundamental para a vida.  

Sendo os encarregados de educação os educadores por excelência, a escola espera deles o 

compromisso de: 

acreditarem no efeito positivo que esse trabalho individual irá produzir 

 incentivarem o trabalho individual dos seus educandos 

 controlarem esse trabalho individual. 

 

3- Novamente na sala de aula 

Todo o trabalho que o aluno desenvolve, na sala de aula e fora dela, vai conduzi-lo a 

aprendizagens que têm de ser certificadas. Esta tarefa cabe ao professor que, através de 

instrumentos de verificação adequados (grelhas de correção de testes, trabalhos, etc…) verificará e 

apreciará que aprendizagens ocorreram, situando-as numa escala adaptada ao nível de ensino que o 

aluno frequenta, de forma quantitativa ou qualitativa. 

 
Avaliação de Conhecimentos /Competências no Ensino Básico e no Ensino Secundário 

 Estão definidas por cada Departamento as estratégias de ensino, as atividades de avaliação 

que deverão ser propostas aos alunos e definidos os seus critérios de sucesso bem como os critérios 

de realização de testes e outros trabalhos escritos. 

 Paralelamente definiram-se regras gerais a observar no processo de avaliação dos alunos. 

 

NORMAS GERAIS DE AVALIAÇÃO    

 
Sendo a avaliação essencialmente formativa e formadora, contínua e interativa e reguladora 

das aprendizagens, compete a cada docente: 

 
●  Estruturar criteriosamente atividades e estratégias de ensino/aprendizagem de acordo 

com competências específicas. 

● Utilizar modos e instrumentos de avaliação diversificados. 

● Esclarecer sempre a natureza da avaliação das situações de aprendizagem (avaliação 

diagnóstica, formativa, sumativa). 
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● Avaliar sempre em diálogo com os alunos (auto e heteroavaliação). 

● Registar de forma precisa e sistemática todos os dados da avaliação efetuada, 

incluindo a autoavaliação dos alunos. 

A. Tendo em atenção que a classificação é uma das dimensões mais visíveis da avaliação, 

compete ao professor: 

1. Corrigir, recorrendo a simbologia previamente acordada pelos professores de cada 

Departamento, de forma a tornar clara, para todos os intervenientes do processo 

(professores, alunos e EE), a apreciação feita.  

2. Apresentar, de forma comum a todos os professores, a classificação global, 

utilizando terminologia de acordo com a seguinte tabela: 

Ensino Básico Ensino Secundário 

Quantitativa Quantitativa 
Registo 

percentual 
Registo por 

níveis 

Qualitativa 
1º ciclo 

Qualitativa 
2º e 3º C Registo 

percentual 
Registo 

por pontos 
Registo por 

Valores 

0 – 19 % 1 Fraco 0 – 19 % 0 – 44 0 – 4 

20 – 49 % 2 
Insuficiente 

Insuficiente 20 – 49 % 45 - 94 5 – 9 

50 – 69 % 3 Suficiente Suficiente 50 – 69 % 95 – 134 10 – 13 

70 – 89 % 4 Bom Bom 70 – 89 % 135 – 174 14 – 17 

90 – 100 % 5 Muito Bom Muito Bom 90 – 100 % 175 - 200 18 - 20 

 
3. Apresentar a classificação, sempre que necessário, com informação descritiva. 

4. A classificação global de qualquer trabalho não poderá ser registada de forma 

diferente para o professor e para o aluno. 

5. Os critérios de correção/classificação dos testes de avaliação devem ser conforme os 

critérios estabelecidos para as provas de exame, quando o mesmo está previsto 

para a disciplina. 

6. Deverá ser clara para os alunos a valorização relativa atribuída às várias atividades 

de avaliação.  

B. O professor deve ter ainda em atenção os seguintes procedimentos, em relação aos testes 

de avaliação: 

1- Marcar as datas da sua realização em conjunto com os alunos e dar conhecimento 

das mesmas ao Conselho de Turma, através do mapa próprio, inserido no programa 

ALUNOS, para evitar não só a marcação de mais do que um teste no mesmo dia, 

como também semanas sobrecarregadas de testes. 

2- Elaborá-los tendo em conta o tempo efetivo para a sua resolução. 
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3- Proceder à sua entrega e correção no prazo máximo de 15 dias úteis, salvo em 

situações devidamente justificadas. 

4- Em caso algum, a entrega dos testes de avaliação poderá transitar para o período 

letivo seguinte. 

5- Para os 2º e 3º ciclo do ensino básico, a correção integral em aula deve ser feita 

sempre por escrito. 

6- Para o ensino secundário, devem ser registados, por escrito, pelo menos os tópicos 

de correção.  

7- Devem apresentar a classificação registada qualitativamente e quantitativamente, no 

ensino básico e por pontos ou valores até às décimas, no ensino secundário.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
ENSINO REGULAR 

Ponderações a observar na avaliação dos alunos do ensino regular de nível básico e 
secundário: 

 

 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo ensino 
secundário 

Área do Saber/Saber Estar 20% 20% 10% 5% 

Área do Saber/Saber Fazer 80% 80% 90% 95% 

 

CURSOS EDUCAÇÃO FORMAÇÃO – CEF 

O processo de avaliação nos C.E.F. deve considerar, desde a sua raiz, algumas considerações 
basilares: 

I. Os formandos dos C.E.F. são alunos com um percurso escolar repleto de episódios de 

insucesso. Nitidamente, os fundamentos dos processos avaliativos da escolaridade dita “normal” não 

se coadunam com o perfil destes alunos. 

II. Os C.E.F. têm como objetivo o sucesso educativo dos formandos. E “sucesso educativo” 

nestes cursos não tem tanto a ver com a satisfação de objetivos ou a apreensão cognitiva de blocos 

de informação, mas sobretudo com a assiduidade dos alunos, a aquisição de competências que 

facilitem a transição / integração na vida ativa e a aquisição de regras sociais, de comportamento e 

de convivência. 

III. A avaliação de cada disciplina é apenas parte da avaliação de um domínio e a avaliação de 

cada domínio é apenas parte da avaliação global do indivíduo enquanto formando. A avaliação da 

globalidade do aluno no seu percurso formativo (que deve resultar de uma reflexão cuidada e 
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alargada da equipa pedagógica perante cada caso) não deve submeter-se obrigatoriamente à soma 

das partes que em si concorrem. 

IV. Toda a avaliação tem um caráter formativo e regulador dos percursos escolares. A avaliação 

serve fundamentalmente para informar o educando sobre se este está a desenvolver um trabalho 

positivo, que deve continuar, ou se, pelo contrário, o seu trabalho não atinge os objetivos mínimos 

definidos para o curso e, portanto, deve alterar a sua atitude. Assim entendida, a finalidade última da 

avaliação é a de permitir que todos os alunos corrijam a sua prestação escolar até que esta 

corresponda aos objetivos definidos. 

Considerando tudo o que foi referido anteriormente e nunca esquecendo esse caráter 

abrangente e contextualizado que a avaliação nestes curso deve contemplar, sugere-se que na 

avaliação de cada disciplina sejam considerados estes critérios: 

1. A avaliação de cada disciplina contempla duas grandes áreas de observação. Essas duas 

áreas não são estanques e poderá ser possível (provavelmente, será frequente) que os 

parâmetros avaliativos sejam transversais. 

2. Os pesos indicados serão entendidos apenas como sugestões de harmonização entre 

disciplinas e como referenciais que não têm que ser seguidos com absoluto rigor. 

3. A avaliação de cada disciplina deve refletir sobretudo o percurso global do aluno na 

disciplina, mais do que ser a média mais ou menos ponderada de elementos avaliativos 

pontuais. 

4. As áreas de observação / avaliação a considerar são: 

4.1. Área 1 – Trabalhos para avaliação com caráter individual (ou em grupo) e 

realizados em sala de aula. 

4.1.1. Testes 

4.1.2. Fichas 

4.1.3. Trabalhos 

4.1.4. Projetos 

4.1.5. Outras Atividades 

4.2. Área 2 – Atitudes /Comportamentos (Saber Ser /Saber Estar) 

4.2.1. Interesse e empenho 

4.2.2. Respeito 

4.2.3. Autonomia e destreza 

4.2.4.  Cooperação 

4.2.5. Responsabilidade 

4.2.6. Comportamento 

5. Os pesos relativos de cada uma destas áreas são: 
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5.1. Área 1 – 40% 

5.2. Área 2 – 60 % 

6. A forma como cada professor avalia cada uma das áreas é da sua exclusiva 

responsabilidade, sendo que se recomenda que seja atribuída uma maior valoração aos 

elementos mais significativos e mais relevantes dentro de cada área. Ou seja, se na "Área 1” 

o professor dispõe de informação relativa a 2 testes, 1 ficha e 1 trabalho, deverá ponderar 

estas quatro informações atribuindo pesos diferentes conforme a relevância de cada um 

deles. Desta ponderação “parcial” será sempre dado conhecimento aos formandos. 

7. A “Área 2” – Atitudes – foi propositadamente deixada com poucos itens de 

observação na convicção de que não é fácil, no quotidiano do professor, avaliar com 

profundidade e justiça muitos aspetos diferentes. Favorece-se assim uma opinião mais 

globalizante e, espera-se, mais justa. 

7.1. O item “assiduidade” foi propositadamente deixado de fora na avaliação da 

“Área 2” porque se crê que a assiduidade (ou a sua falta) se reflete 

forçosamente na avaliação quer desta área quer da “Área 1”. Além disso, a 

assiduidade é já, por si mesma, um elemento administrativo fundamental e 

autónomo na avaliação dos formandos. 

8. Os critérios agora apresentados devem ser adaptados às especificidades próprias 

de cada disciplina. 

8.1. Sempre que da aplicação destes critérios à especificidade de cada disciplina 

resultarem outros critérios deve o professor da disciplina dar conhecimento 

dos mesmos quer aos formandos quer à equipa pedagógica e os mesmos 

ficarem registados no arquivo documental dos CEFs. 

 

Área Descrição Modalidades Peso 

1 
Trabalhos para avaliação com caráter 

individual e realizados em sala de aula. 

Testes 
Fichas 

Trabalhos 
Outras atividades 

60% 

2 Atitudes 

Interesse e empenho 
Respeito 

Autonomia e destreza 
(…) 

40% 
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CURSOS PROFISSIONAIS  

 

 Os cursos profissionais de nível secundário, entendidos como uma oportunidade de 

formação de quadros intermédios jovens, a inserir no mercado de trabalho, visam favorecer 

o desenvolvimento de competências mobilizáveis que proporcionem a aquisição de saberes, 

saber-fazer técnicos, saber-fazer sociais e relacionais. 

 Considerando as competências gerais e específicas definidas no Currículo Nacional, 

bem como, a organização, gestão e avaliação das aprendizagens por módulos, nos cursos 

profissionais, foram definidos critérios específicos de avaliação nas diferentes disciplinas. 

 A avaliação formativa determina a adoção de métodos de diferenciação pedagógica 

adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 

 Dada a organização das aprendizagens por módulos, a avaliação sumativa ocorre no 

final de cada um dos módulos, com a intervenção do professor e do aluno, e, após conclusão 

do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma.  

  Assim, atendendo à especificidade dos cursos profissionais abrangidos pela portaria 

550 C, a avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e certificação, 

traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as 

competências adquiridas pelos alunos nas componentes de formação sociocultural, científica 

e tecnológica. Deve considerar a realização de atividades de remediação e enriquecimento 

das aprendizagens, individualizadas ou em grupo. 

 Tendo em conta o caráter abrangente e contextualizado que a avaliação, nestes 

cursos, deve contemplar, sugere-se que na avaliação sejam considerados estes critérios e 

adaptados às especificidades próprias de cada disciplina. 

1. A avaliação de cada disciplina contempla duas grandes áreas de observação. Essas 

duas áreas não são estanques e poderá ser possível que os parâmetros avaliativos 

sejam transversais. 

2. Os pesos indicados serão entendidos apenas como sugestões de harmonização entre 

disciplinas e como referenciais que não têm que ser seguidos com absoluto rigor.  

3. A avaliação de cada disciplina deve refletir, sobretudo, o percurso global do aluno na 

disciplina, mais do que ser a média mais ou menos ponderada de elementos 

avaliativos pontuais. 
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4. As áreas de observação/ avaliação a considerar são: 
 

4.1. Área 1- Trabalhos para avaliação com caráter individual (ou em grupo 
) e realizados em sala de aula. 

 4.1.1.Testes 

 4.1.2. Fichas 

 4.1.3. Trabalhos 

4.1.4- Projetos 

 4.1.5. Outras atividades 

4.2. Área 2 – Atitudes /Comportamentos (Saber Ser /Saber Estar) 

4.2.1. Interesse e empenho 

4.2.2. Respeito 

4.2.3. Autonomia e destreza 

4.2.4.  (…) 

5. Os pesos relativos de cada uma destas áreas são: 

 Área 1 – 70% 

 Área 2 – 30% 

 

Área Descrição Modalidades Peso 

1 
Trabalhos para avaliação com caráter 

individual e realizados em sala de aula. 

Testes 
Fichas 

Trabalhos 
Outras atividades 

70% 

2 Atitudes 

Interesse e empenho 
Respeito 

Autonomia e destreza 
(…) 

30% 

 

6. Nas disciplinas da componente tecnológica, os pesos relativos das áreas são definidos 

em conselho de curso, por proposta dos técnicos. 

7. Sempre que da aplicação destes critérios à especificidade de cada disciplina 

resultarem outros critérios deve o professor da disciplina dar conhecimento dos 

mesmos quer aos formandos quer à equipa pedagógica e os mesmos ficarem 

registados no arquivo documental dos cursos profissionais. 
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PESSOAL DOCENTE 
 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

 
Síntese do Despacho Normativo 7/2013 - com a alteração produzida pelo despacho normativo n.º7-

A /2013 

1. Dentro dos limites estabelecidos no presente despacho e demais legislação em vigor, 

compete às escolas:  

a) Decidir a duração de tempo das suas aulas;  

b) Distribuir, de forma flexível, o tempo letivo das aulas de cada disciplina ou área 

disciplinar, ao longo da semana;  

c) Ajustar, pontualmente, o horário dos docentes às necessidades escolares que ocorram ao 

longo do ano letivo;  

d) Estabelecer os currículos da «Oferta Complementar», prevista na matriz curricular dos 1º, 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico, de forma a contribuir para a promoção integral dos 

alunos em áreas de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou outras e estabelecer o 

currículo da disciplina «Oferta de Escola», prevista na matriz curricular do 3.º ciclo;  

e) Organizar um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, 

a desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de 

professores;  

f) Implementar projetos próprios que abranjam a criação ocasional de grupos homogéneos 

de alunos tendo em vista colmatar dificuldades de aprendizagem ou desenvolver 

capacidades e promover a igualdade de oportunidades;  

g) Fomentar, sempre que necessário e em função dos recursos disponíveis, a coadjuvação 

em sala de aula;  

h) Constituir, sempre que possível, equipas pedagógicas estáveis ao longo de cada ciclo;  

i) Incrementar a cooperação entre docentes de modo a potenciar o conhecimento científico 

e pedagógico de cada um.  

Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar 

qualquer área disciplinar, disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferente ciclo ou 

nível, desde que sejam titulares da adequada formação científica e ou certificação de idoneidade nos 

casos em que esta é requerida.  
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O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos por dia, com exceção da 

participação em reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos legais e apenas no caso de 

as condições da escola assim o exigirem.  

Com vista a melhorar a qualidade da aprendizagem, e desde que a escola disponha das horas 

necessárias para o efeito, o diretor pode promover:  

a) A coadjuvação em qualquer disciplina do 1.º ciclo, com maior relevo para Português e 

Matemática, por parte de professores do mesmo ou de outro ciclo e nível de ensino 

pertencentes à escola, de forma a colmatar  as primeiras dificuldades de aprendizagem 

dos alunos; 

b) A coadjuvação em qualquer disciplina dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário de entre os docentes a exercer funções na escola;  

c) A permuta da lecionação nas disciplinas de Matemática e Português, do 1.º ciclo, entre 

pares de professores do mesmo estabelecimento de ensino;  

d) A constituição temporária de grupos de alunos de homogeneidade relativa, em qualquer 

ciclo de estudos ou nível de ensino, acautelando a devida articulação dos docentes 

envolvidos. 

A atribuição de serviço docente extraordinário só pode ter lugar para dar resposta a 

situações ocorridas no decurso do ano letivo e exclusivamente no caso de manifesta impossibilidade 

de aplicação de algum dos mecanismos previstos no n.º 7 do artigo 82.º do ECD, no que às ausências 

de curta duração diz respeito e sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 83.º do ECD.  

Sempre que num grupo de recrutamento se verifique a necessidade de afetação ou de 

reafetação de horas letivas resultantes, designadamente, de impedimentos temporários de 

professores, serão as mesmas distribuídas pelo diretor a docentes em serviço na escola que tenham 

horários incompletos, dando prioridade aos docentes de carreira, integrando as horas ainda 

eventualmente remanescentes em novo contrato a estabelecer.  

Na definição das disciplinas de oferta de escola é prioritária e determinante a racional e 

eficiente gestão dos recursos docentes existentes na escola, designadamente dos professores de 

carreira afetos a disciplinas, áreas disciplinares ou grupos de recrutamento com ausência ou reduzido 

número de horas de componente letiva.  

 

CARGOS E FUNÇÕES PEDAGÓGICAS  

No âmbito da sua autonomia pedagógica, as escolas ou agrupamentos definem o tempo de 

redução da componente letiva para o desempenho de cargos de natureza pedagógica, dentro dos 

seguintes limites: o desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza 
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pedagógica, designadamente de orientação educativa e de supervisão pedagógica, implica o recurso 

ao tempo letivo resultante das horas:  

a) De redução da componente letiva que os docentes usufruem em função da idade e do tempo 

de serviço, por via do disposto no artigo 79.º do ECD;  

b) Da componente não letiva de estabelecimento, conforme previsto no n.º 6 do artigo 79.º e 

no n.º 3 do artigo 82.º do ECD;  

c) Da parcela K × CapG do crédito horário a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º do presente 

despacho.  

O exercício de funções nas outras estruturas de coordenação a que se refere o artigo 45.º do 

Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, é assegurado, exclusivamente, no tempo da componente 

não letiva de estabelecimento.  

 

COMPONENTE LETIVA DOS DOCENTES  

A componente letiva, a constar no horário semanal de cada docente, encontra -se fixada no 

artigo 77.º do ECD, considerando -se que está completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso 

do pessoal docente da educação pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ou 22 horas semanais 

(1100 minutos), no caso do pessoal dos restantes ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação 

especial.  

Sem prejuízo do disposto no número anterior: 

1) Aos docentes do 1.º ciclo do ensino básico, podem ser atribuídos até 150 minutos da 

componente letiva, podendo, inclusive, substituir a lecionação do Apoio ao Estudo ou da 

Oferta Complementar desde que estas componentes do currículo sejam lecionadas por 

outros docentes disponíveis na escola, do mesmo ou de outro ciclo ou nível de ensino, para 

assegurarem a: 

a) Implementação de medidas de promoção do sucesso escolar; 

b) Dinamização de Atividades de Enriquecimento Curricular no  1.º ciclo do ensino básico; 

c) Coadjuvação, quando necessária, em disciplinas estruturantes no  1.º ciclo do ensino 

básico. 

2) Aos docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário podem ser 

atribuídas até 2 horas (100 minutos) da componente letiva para:  

a) Implementação de medidas de promoção do sucesso escolar, nomeadamente o Apoio 

ao Estudo dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico; 

b) Dinamização de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico; 

c) Coadjuvação das Expressões Artísticas ou Físico-Motoras no 1.º ciclo do ensino básico. 
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d) As funções de direção de turma nos 2.° e 3.° ciclos do ensino básico  e no ensino 

secundário diurno. 

A componente letiva de cada docente dos quadros tem de estar totalmente completa, não 

podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência.  

Se, após a aplicação dos números anteriores, subsistirem docentes dos quadros com a 

componente letiva apenas parcialmente completa, podem ser imputadas a esta componente 

atividades desenvolvidas com alunos, com vista a promover o sucesso escolar e a combater o 

abandono escolar, designadamente: substituições temporárias; lecionação de grupos de alunos de 

homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes; oferta Complementar do 1.º ciclo do ensino 

básico por afetação de docentes dos outros ciclos ou níveis; coadjuvação no mesmo ou noutro ciclo 

de estudos e nível de ensino; atividades de Apoio educativo, incluindo o apoio ao Estudo dos 1º e 2.º 

ciclos. 

 

COMPONENTE NÃO LETIVA  

A componente não letiva do serviço docente abrange a realização de trabalho individual e a 

prestação de trabalho no estabelecimento de educação ou ensino.  

O diretor estabelece o tempo mínimo a incluir na componente não letiva de estabelecimento de cada 

docente, de todos os níveis e ciclos de educação e ensino, desde que não ultrapasse 3 horas 

semanais (150 minutos), para que, nos termos n.º 4 do artigo 82.º do ECD:  

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos 

alunos;  

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos 

alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar.  

 

No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa das escolas, o diretor deverá ter em 

consideração, para efeitos da elaboração dos horários, o tempo necessário para as atividades de 

acompanhamento  e de vigilância dos alunos do 1.º ciclo durante os intervalos entre as  atividades 

letivas, com exceção do período de almoço, ao abrigo da  alínea l) do n.º 3 do artigo 82.º do ECD, 

assim como o atendimento aos  encarregados de educação. 

Como complemento do tempo previsto no n.º 4 do artigo 7.º, o diretor, atendendo às 

especificidades da turma, pode atribuir tempos da componente não letiva de estabelecimento para o 

exercício das funções de direção de turma, dentro dos limites a que se refere o n.º 2 deste artigo.  
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ALUNOS - Organização dos tempos escolares  

No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa e atendendo às especificidades da escola 

ou agrupamento, o diretor, ouvido o conselho pedagógico, define a organização das atividades 

educativas com base nos princípios pedagógicos que melhor acolham as metas e as finalidades do 

projeto educativo e a ocupação dos tempos escolares dos alunos.  

A organização das atividades deve ter em consideração a variação do ritmo de trabalho e do 

grau de concentração dos alunos ao longo do dia, sendo expressa num horário adequado às 

necessidades dos alunos e às circunstâncias escolares.  

As atividades de promoção do sucesso escolar, cuja organização depende exclusivamente das 

competências atribuídas à escola, são geridas pelo diretor atendendo à duração, ao período 

temporal de implementação e à diversidade dos temas a abordar. 

Ouvido o conselho pedagógico, o diretor decide a organização dos tempos escolares 

atribuídos à «Oferta Complementar» ao longo do ano letivo, podendo ser anual, semestral, 

trimestral, semanal ou pontual.  

No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico define os critérios gerais a que 

obedece a elaboração dos horários dos alunos, designadamente, quanto a:  

a) Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades 

letivas (manhã, tarde e noite);  

b) Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades 

escolares da turma num só turno do dia;  

c) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia;  

d) Distribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou 

menos dias da semana;  

e) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira;  

f) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas 

resultante das ausências dos docentes;  

g) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário 

semanal.  
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FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORIA:  

Cada escola ou agrupamento dispõe de um número máximo de horas a incluir na 

componente letiva do subdiretor e dos docentes designados como adjuntos do diretor, a determinar 

de acordo com os seguintes critérios:  

b) Em escolas ou agrupamentos com mais de 1400 e menos de 2800 crianças e alunos: 58 

horas, quando há lugar à designação de 3 adjuntos;  

 

Ao número máximo de horas referido no número anterior acrescem 8 horas, no caso de o 

agrupamento incluir mais de 10 estabelecimentos escolares ou ter mais de 3200 crianças e alunos.  

A distribuição das horas mencionadas é da competência do diretor, salvaguardando o mínimo de 

atividade letiva para cada um deles e, na educação pré escolar e no 1.º ciclo, o tempo necessário 

para a supervisão dos estabelecimentos de educação e ensino pertencentes ao agrupamento.  

Quando da aplicação das regras definidas resultem horas não utilizadas, estas podem ser 

atribuídas na componente letiva de docentes dos quadros para assessoria técnico -pedagógica em 

apoio à atividade do diretor.  

 

Ficam as escolas ou agrupamentos autorizadas a definir, no âmbito da sua autonomia, os 

critérios para a constituição e dotação das assessorias ao diretor, previstas no artigo 30.º do Decreto 

-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril.  

 

CRÉDITO DE TEMPOS  

As escolas e agrupamentos utilizam o crédito de tempos na implementação de medidas que 

concorram para o desenvolvimento dos conhecimentos e das capacidades dos alunos, bem como na 

atribuição de cargos de natureza pedagógica, designadamente de orientação educativa e de 

supervisão pedagógica, aos docentes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.  

Com base em pareceres emitidos pelos departamentos curriculares e aprovados pelo conselho 

pedagógico, o diretor da escola distribui o tempo de crédito designadamente em:  

a)  Disciplinas com menor sucesso escolar, quer através do mecanismo de aumento da 

carga curricular, quer através de estratégias de apoio;  

b)  Regime de coadjuvação dentro da sala de aula;  

c)  Apoio a grupos de alunos, tanto no sentido de ultrapassar dificuldades de 

aprendizagem como de potenciar o desenvolvimento da mesma.  
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ANEXO V - DESDOBRAMENTOS  

1. É autorizado o desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico -Química 

do 3.º ciclo do ensino básico, exclusivamente para a realização de trabalho prático ou 

experimental:  

a) Quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20;  

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos.  

2. O desdobramento a que se refere o número anterior deverá funcionar para cada turno 

semanalmente numa das disciplinas, alternando na semana seguinte na outra disciplina.  

3. A escola poderá encontrar outras formas de desdobramento desde que cumpra a carga 

estipulada no ponto 1.  

4. É autorizado o desdobramento de turmas do ensino secundário, exclusivamente para a 

realização de trabalho prático ou experimental:  

a) Nos cursos científico -humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a cento 

e cinquenta minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, 

nas seguintes disciplinas bienais:  

Biologia e Geologia;  

Física e Química A;  

Língua Estrangeira (da componente de formação específica do curso de Línguas e 

Humanidades);  

b) Nos cursos científico-humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a cem 

minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes 

disciplinas anuais:  

Biologia;  

Física;  

Geologia;  

Química;  

c) Na componente de formação específica dos cursos científico-humanísticos no tempo 

semanal de lecionação correspondente a cento e cinquenta minutos, no máximo, quando o 

número de alunos da turma for superior a 20 nas seguintes disciplinas:  

Desenho A;  

Oficina de Artes;  

Oficina Multimédia B;  
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d) Na disciplina de Geometria Descritiva A da componente de formação específica dos cursos 

científico-humanísticos no tempo semanal de lecionação correspondente a cinquenta 

minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 24.  

 

 PRINCÍPIOS GERAIS DA ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS 
 

1. A elaboração de horários quer das turmas quer dos professores obedecerá aos normativos 

legais e a critérios de ordem pedagógica.  

2. A Distribuição do serviço docente é da competência do Diretor nos termos das alíneas c) e d) 

do nº 4 do art.º 20º do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei 

137/2012 de 2 de julho.  

3. A elaboração dos horários está a cargo de um grupo de professores designado pela Direção. 

Os horários serão elaborados ouvidos os Coordenadores de Departamento e os 

Coordenadores dos Grupos Disciplinares, que farão uma primeira distribuição do serviço 

docente, que será alterada sempre que o perfil do professor e a sua adequação às turmas, 

as circunstâncias, a gestão dos horários e as questões pedagógicas o aconselhem.  

4. Sempre que possível e se justifique deverá ser mantida a continuidade do professor e do 

diretor de turma na turma. A opção de continuidade deverá ser expressa pelo professor e 

estará condicionada a aceitação pela Direção e dependente da avaliação do trabalho 

desenvolvido no ano anterior. A continuidade da Direção de Turma dependerá da 

possibilidade da sua atribuição.  

5. Tendo em conta as limitações existentes, na distribuição de serviço ter-se-á em conta a 

adequação do perfil do professor aos interesses, objetivos e às necessidades da turma 

designadamente quanto àquelas cujos alunos pretendam ingressar no ensino superior ou 

que apresentem problemas de assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, etc.  

6. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a exame final a professores 

para os quais haja previsibilidade de ausência prolongada ou que, em anos anteriores, 

apresentem um padrão de baixa assiduidade.  

7. A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada e, 

sendo possível, não superior a três.  
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CRITÉRIOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO  

1. A escola funcionará em três turnos: o período da manhã decorrerá entre as 8h25 e 13h10, o 

período da tarde entre as 13h15 e as 18h00 e o período noturno entre as 19H00 e as 

23H30.  

2. A carga horária semanal será organizada em períodos de 50 minutos.  

3.  O intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora.  

4. As atividades de complemento curricular e extracurriculares realizar-se-ão, 

predominantemente e sempre que possível, no período da tarde e sem prejuízo de aulas.  

5. Os tempos letivos de cada uma das disciplinas serão distribuídos criteriosamente, de modo a 

evitar o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos de disciplinas com dois 

tempos semanais.  

6. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se, no mínimo, 1 hora após o término do 

período definido para o almoço.  

7. As atividades extracurriculares bem como as reuniões dos órgãos de administração e gestão, 

estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo, não 

deverão colidir com as atividades letivas, sendo-lhes reservado um período específico 

para a sua realização.  

8. Se possível, a tarde de 4ª feira será reservado para a realização de reuniões. 

9. A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. 

No entanto, procurar-se-á concentrar as aulas de uma só turma numa mesma sala, exceto 

nas disciplinas que exigem uma sala específica.  

 

HORÁRIOS DAS TURMAS  

1. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados, vulgo “furos”. A 

decisão do horário das turmas cabe à Direção, ouvida a equipa de horários.  

2. Nenhuma turma poderá ter mais do que 5 tempos de 50 consecutivos.  

3. O número de tempos de 50 minutos não deve ultrapassar os 8, respetivamente, em cada dia 

de aulas, podendo ser 10, excecionalmente, em dois dias da semana, desde que envolva 

disciplinas técnicas ou EDF.  

4. Se por exigência curricular se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa 

situação não poderá ocorrer nenhum tempo desocupado para qualquer deles; nos dias 

em que tal ocorra, o(s) tempo(s) letivo(s) relativos a um dos grupos será(ão) colocado(s) 

no 1º tempo de um dos períodos sendo o(s) tempo(s) letivo(s) relativos ao outro turno 

colocado no final do mesmo período.  
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5. Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não 

frequência de uma disciplina por parte dos alunos.  

6. Deve-se procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar 

em dias consecutivos.  

7. As aulas das Línguas Estrangeiras não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos.  

8. As aulas de Educação Física não devem ser lecionadas em dias consecutivos.  

9. No Ensino Básico as disciplinas de caráter “prático” devem ser lecionadas, preferencialmente, 

no período complementar.  

10. Poderão ser utilizados até dois tempos da componente letiva para prestação de apoio aos 

alunos ou dinamização de grupo/turma de modalidades do desporto escolar.  

11. O tempo resultante do indicador de eficácia educativa (EFI) será utilizado preferencialmente 

em:  

a) Disciplinas com menor sucesso escolar, aumentando-se a carga curricular ou 

implementando-se estratégias de apoio.  

b)  Regime de coadjuvação na sala de aula.  

c)  Apoio a grupo de alunos para colmatar dificuldades ou potenciar o desenvolvimento de 

aprendizagens. 

12. A distribuição da carga horária das diferentes disciplinas deve ser equilibrada e respeitando, 

tanto quanto possível, a diversidade.  

13. A escola não está obrigada a garantir horário compatível nas disciplinas em atraso a alunos 

inscritos em dois anos de escolaridade.  

14. Os horários poderão ser pontualmente alterados para efeitos de substituição de aulas 

resultantes da ausência de docentes.  

HORÁRIO DOS PROFESSORES  

1. A componente letiva é de 22 horas semanais (H=50m) ou 1100 minutos.  

2. Não é permitida a distribuição ao docente de mais de cinco horas letivas consecutivas.  

3. O horário do docente não deve incluir mais de 3 níveis de lecionação diferentes, sempre que 

possível.  

4. Na elaboração do horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a 

totalidade das horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de 

trabalho, procurando-se distribuir equilibradamente as componentes letiva e não letiva. A 

componente letiva dos docentes do quadro tem de estar totalmente completa, não 

podendo conter qualquer tempo de insuficiência. A insuficiência, se existir, será suprida 

com substituições temporárias, lecionação de grupos de alunos de homogeneidade 
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relativa em disciplinas estruturantes, reforço da carga curricular de qualquer disciplina, 

atividades de apoio ao estudo ou outro tipo de apoio ou coadjuvação.  

5. A marcação no horário das duas horas da componente letiva e das horas de cargos ou 

funções deve ter em conta os interesses da escola, os seus objetivos e as suas finalidades.  

6. O serviço distribuído ao docente deve estender-se ao longo de 5 dias/semana. 

7. O docente está obrigado a comunicar à Direção qualquer fato que implique redução ou 

condicionamento na elaboração do horário.  

8. Os docentes que ao longo do ano prevejam redução de serviço letivo (ex: maternidade, 

amamentação) deverão dar conta da situação à Direção.  

9. A componente não letiva de estabelecimento será de 2 tempos de 50 minutos.  

10. A componente não letiva de estabelecimento será marcada, tanto quanto possível, em 

horário compatível para que o docente possa acompanhar os respetivos alunos.  

 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE  

1. A distribuição de serviço deve ter como princípio orientador a qualidade do ensino e os 

legítimos interesses dos alunos.  

2. A distribuição de serviço deve ser devidamente planeada, tendo em consideração os recursos 

humanos disponíveis, as disponibilidades físicas do edifício escolar e a sequencialidade 

dos ciclos e anos de escolaridade. Assim, esta distribuição subordina-se aos seguintes 

princípios orientadores:  

a) Adequação do perfil do professor à turma, nomeadamente naquelas onde existem 

problemas de assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, etc.  

b) Distribuição equilibrada de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina.  

c) Distribuição do serviço letivo feita, preferencialmente, de modo a que cada disciplina 

(ou cada nível) seja lecionada por uma equipa de, pelo menos, dois ou três 

professores.  

d) Previsibilidade de ausência prolongada e a consequente falta de assiduidade do 

professor.  

e) Direção de turma atribuída, preferencialmente, a um professor que tenha todos os 

alunos da turma.  

f) Equipas docentes constituídas por um mesmo conjunto de professores a quem, 

simultaneamente seja atribuído o mesmo conjunto de turmas no 3º ciclo, nos 

cursos profissionais e no 10º ano.  
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g) Não inclusão, sempre que possível, de mais de 3 níveis distintos em cada horário 

sobrante.  

h) No ensino secundário não deverá atribuir-se mais do que uma disciplina ao mesmo 

professor na mesma turma.  

 

3.  A componente letiva deverá ser distribuída tendo em consideração os seguintes parâmetros:  

a) Perfil do professor adequado ao ciclo/nível, curso, disciplina;  

b) Formação profissional;  

c) Continuidade, sempre que conveniente;  

d) Distribuição equilibrada de níveis;  

e) Desempenho de cargos.  
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ATIVIDADES A DESENVOLVER PELOS DEPARTAMENTOS E GRUPOS 
DE DOCÊNCIA DO AGRUPAMENTO 
 
 
Estas orientações, constituem-se como um guião que pauta a atuação dos departamentos /grupos de 

docência na sua prática, ao longo do ano letivo. Sem limitar a capacidade de análise crítica dos 

departamentos, em função das suas prioridades e dos seus próprios procedimentos, desenha-se uma 

orgânica de processos comum e integrada com o trabalho do conselho pedagógico e a direção 

/Comissão de autoavaliação. Propõe-se um modelo de análise dos processos de ensino 

aprendizagem que garanta fiabilidade e se constitua como um sistema autorregulador que permita 

correções de percurso. Assim, assegurar-se-á, de uma forma partilhada e responsável, a qualidade 

crescente do serviço educativo prestado pelo agrupamento. O processo organiza-se em três 

momentos: 

 

• No início do ano letivo (setembro /outubro 

• Durante o ano letivo – no final de cada período 

• No final do ano letivo 
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Estrutura 

Pedagógica 
Identificação do trabalho a desenvolver 

Momento em que se 

desenvolve/decorre 

Diagnóstico de necessidades e identificação de áreas de melhoria (a) 

Início do ano letivo 

(até ao final da 3.ª 

semana de aulas) 

Estabelecimento de procedimentos /estratégias, no âmbito da 

atividade pedagógica, nomeadamente: 

• preparação e organização da atividade letiva (b); 

• gestão /organização de projetos de prestação de apoio à 

aprendizagem dos alunos; 

• aferição de instrumentos de avaliação em cada nível/disciplina; 

Até final de outubro 

Definição das áreas de formação docente Até final de outubro 

Seleção de atividades a desenvolver no plano anual de atividades Até final de outubro 

Preparação e posterior avaliação das atividades incluídas no GARE 

De acordo com a 

calendarização das 

atividades 

Reflexão sobre a atividade do departamento: 

 – análise dos resultados obtidos pelos alunos; 

- reajustamento de planificações e estratégias pedagógicas; 

- apreciação e reformulação de práticas pedagógicas;  

Início do 2.º e 3.º 

períodos e no final 

do ano letivo 

 Balanço do trabalho desenvolvido pelo Departamento/ Grupo 

disciplinar ao longo do ano e  sua contribuição para os resultados da 

escola . 

Final de junho 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 /

G
ru

p
o

 d
e 

d
o

cê
n

ci
a 

 Propostas de organização para o ano letivo seguinte. 

Elaboração do inventário e identificação das necessidades 

Durante o mês de 

julho 

a) Inclui a análise do trabalho desenvolvido pelos alunos no ano letivo anterior. 

b) Planificações sucintas (a entregar aos DTs antes das reuniões com os encarregados de 

educação), planificações a médio/longo prazo (até final de outubro), entre outros, a 

realizar em trabalho colaborativo. 



ESLA, 2013                                                                       Plano Plurianual e Anual de Atividades 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES - Quarteira                       103 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembro, 2013 

 

ESLA 
 

PLANO  
ANUAL 

ATIVIDADES 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

«Mais do que uma escola que ensina, somos uma escola que aprende…» 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um dos instrumentos de autonomia, previstos na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de abril, que aprova o novo regime 

de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar dos 

ensinos básico e secundário. Os Planos Anual e Plurianual de Atividades assumem-se como 

“documentos de planeamento, que definem, em função do projeto educativo, os objetivos, as 

formas de organização e de programação das atividades e que procedem à identificação dos recursos 

necessários à sua execução”.  

No desenvolvimento das suas competências, o Diretor é responsável por elaborar o Plano 

Anual de Atividades, conforme o disposto na subalínea ii) da alínea a) do n.º 2 do artigo 20.º do 

mesmo diploma.  

O PAA do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres tem como principal objetivo organizar e 

apresentar à Comunidade Educativa todas as atividades e projetos a realizar durante o ano letivo 

2013/14, tendo em conta as grandes metas e prioridades definidas no Projeto Educativo.  

É um documento flexível, permitindo a sua reformulação ao longo do ano letivo,com a 

integração de iniciativas que surjam e que sejam consideradas pertinentes, desde que apresentadas 

em Conselho Pedagógico e devidamente planificadas pelos seus proponentes.  

Como importante instrumento de gestão e autonomia da escola, o PAA reger-se-á pelos 

princípios orientadores enunciados no Projeto Educativo da Escola, que identifica como prioritário:  

• Combater o insucesso e abandono escolar;  

• Aperfeiçoar a organização do processo de ensino-aprendizagem;  

• Fomentar a relação escola/família/meio;  

• Proporcionar atividades enriquecedoras para ocupação dos tempos livres dos alunos;  

• Desenvolver uma cultura de segurança na escola e no meio envolvente. 
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OBJETIVOS  
 

O PAA 2013/14 terá como linhas de orientação os princípios, valores, metas e estratégias 

definidos no PEE e enquadrados nas áreas prioritárias referidas:  

• Reduzir a taxa de abandono antecipado nos ensinos básico e secundário;  

• Diversificar a oferta de cursos qualificantes (orientados para a inserção no mercado de 

trabalho);  

• Promover o sucesso dos alunos e a qualidade do ensino e das aprendizagens, com tradução 

na elevação dos resultados escolares;  

• Reduzir as situações de indisciplina através da articulação curricular a nível de atitudes e da 

sua valorização na aplicação dos critérios de avaliação, e através da aplicação coerente e 

efetiva de medidas educativas;  

• Reforçar as estratégias de apoio às disciplinas com maior incidência de insucesso, 

nomeadamente, Português, Matemática;  

• Elaborar, divulgar e disponibilizar materiais em suporte diverso,  

• Sensibilizar os pais e encarregados de educação para uma participação mais ativa no 

processo de ensino-aprendizagem dos seus educandos, nomeadamente através da realização 

periódica de reuniões/encontros entre os diretores de turma e os pais/encarregados de 

educação, em horário adequado às suas disponibilidades de tempo;  

• Promover a divulgação do jornal «100 comentários» enquanto expressão da ligação da escola 

ao meio;  

• Potenciar a BE/CRE como projeto transversal à escola no apoio às atividades de pesquisa, 

organização, tratamento e gestão da informação e, sobretudo, da leitura, formando leitores 

reflexivos e autónomos;  

• Desenvolver projetos nas áreas da intervenção comunitária e da educação para a saúde;  

• Consolidar as atividades no âmbito do Desporto Escolar 
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BIBLIOTECAS (BE/CRE) DA ESLA 
 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

As Bibliotecas Escolares são já espaços consolidados no agrupamento. Frequentadas por todos os elementos da comunidade educativa, a sua gestão 

deve ter em consideração esses mesmos destinatários. Tendo sido já sujeitas a vários momentos de autoavaliação, importa agora ir ao encontro das 

carências e instituir um novo modelo avaliativo, em linha com as exigências da Rede de Bibliotecas Escolares e potenciar os seus recursos numa ótica 

complementar às práticas pedagógicas de docentes e necessidades dos alunos, permitindo a articulação entre todos os profissionais numa confluência de 

esforços que permitam a maximização dos esforços. 

Este ano, vemos como prementes duas premissas para que orientem as ações esse sentido, serão duas as prerrogativas deste plano anual de atividades das 

bibliotecas escolares: 

 

 

� Suprimir ou atenuar os pontos fracos identificados na avaliação destes centros de recursos, implementando ações de melhoria e consolidando os 

pontos fortes através de: atividades/projetos enunciados no PAA em conformidade com os domínios de avaliação selecionados para o presente ano 

letivo; apoio ao desenvolvimento curricular e Gestão das BEs. 

� Rever os recursos disponíveis e proceder à sua atualização pelos meios adequados que permitam a sua utilização em contextos pedagógicos. 
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A. APOIO AO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR                                                                                            DIMENSÕES do PEE: A1 e A2 

SUBDOMÍNIO INDICADOR ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO ORÇAMENTO 

1. Articulação 
curricular da BE 

com as 
estruturas 

pedagógicas e 
os docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Cooperação da BE 
com os diferentes 

órgãos pedagógicos de 
gestão intermédia do 

agrupamento. 
 
 
 
 

b) Parceria da BE com 
os docentes dos 

Conselhos de Turma 
e/ou departamentos 

curriculares 
 
 
 
 
 

C) Articulação da BE 
com os responsáveis 

pelos Apoios 
Educativos (SAE) 

 
d) Integração da BE no 

Plano de Ocupação 
Plena dos Tempos 

-Colaboração com os Departamentos Curriculares (Pré-escolar e 1.º CEB), para 
articular as ações planificadas nos respetivos Planos Anuais de Atividades; 

-Colaboração com os Departamentos Curriculares, no sentido de conhecer e de 
refletir alguns aspetos dos seus planos de atividades no PAA das Bibliotecas; 

-Colaboração com os Conselhos de Turma, com o objetivo de conhecer os planos 
de trabalho de turma e de se envolver na sua concretização; 

-Pesquisa, seleção e disponibilização de materiais pedagógicos a pedido dos 
departamentos. 

 
- Desenvolvimento em parceria com os docentes dos 3.º e 4.º anos de um projeto 

“Oficina das palavras: da compreensão de textos à escrita criativa” a para 
melhoria dos resultados dos alunos onde se integram os subprojetos “Escrita a 

duas mãos” e “Laboratórios Gramaticais”; 
- Colaboração com as Educadoras de Infância no desenvolvimento do Projeto 

“Comunicar”; 
-Colaboração com os docentes na realização de iniciativas propostas no âmbito 

dos Projetos Curriculares de Turma. 
- Parceria da BE com os departamentos curriculares em iniciativas para as quais 

seja solicitada a participar 
 

-colaboração com os docentes responsáveis pelos Apoios Educativos: divulgação 
da leitura junto dos alunos da Educação Especial. Apoio individualizado aos 

alunos da Educação Especial. 
 
 

-colaboração nas atividades desenvolvidas no contexto da Componente de Apoio 
à Família; 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Total 

previsto 
das  

BE’s: 
 

750 € 

                                                 
1 Consultar projeto “Comunicar” - «Projeto de Articulação Curricular das Bibliotecas Escolares do 1.º Ciclo do Agrupamento Laura Ayres, na Área de Expressão e Comunicação em Língua 
Portuguesa, com os Jardins de Infância» 
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2. Promoção da 
literacia da 
Informação 

Escolares (OPTE) 
 
 
 

e) Colaboração da BE 
com os docentes na 
concretização das 

atividades curriculares 
desenvolvidas no seu 
espaço ou tendo por 
base os seus recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Organização de 
atividades de 
formação de 

utilizadores/Literacia 
de informação, 

exploração e criação 
de recursos educativos 

digitais 
 

b) Promoção do 
ensino em contexto de 

competências de 
informação 

-rentabilização da BE em atividades de estudo, leitura e pesquisa orientada, uso 
das TIC ou outras atividades de leitura recreativa. 

-rentabilização da BE em atividades de estudo, leitura e pesquisa orientada, uso 
das TIC ou outras atividades de substituição. 

- acompanhamento de grupos/turmas/alunos em trabalho orientado na BE; 
-colaboração com os docentes na produção de materiais didáticos e de apoio às 

diferentes atividades; 
-divulgação/partilha dos materiais produzidos através do blogue das bibliotecas 
do 1.º ciclo e da disciplina criada na plataforma Moodle) e outros instrumentos 

de difusão; 
-a equipa da BE auxilia no acompanhamento de grupos, turmas ou alunos em 

trabalho orientado na BE; 
-colaboração com os docentes na produção de materiais didáticos, guiões de 

pesquisa, orientadores de leitura, dossiês temáticos e outros materiais 
formativos e de apoio às diferentes atividades; 

- Apoio ao estudo (aulas de apoio ao desenvolvimento curricular na BE) e 
projetos de parceria: PPT; PNL; CNL; projeto EVA e bookcrossing. 

-produção de materiais informativos e/ou lúdicos de apoio à formação de 
utilizadores e de literacia de informação; 

 
-organização de sessões de formação com os encarregados de educação (pré-

escola e 1º ano de escolaridade), com os docentes e as respetivas turmas, 
abrangendo todos os alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino 

secundário do agrupamento e respetivas bibliotecas escolares; 
- Criação de sessões de formação sobre sobre a organização e funcionamento da 

BE. 
 
 
 
 

- Elaboração de Guias do Utilizador e de Literacia de Informação; 
- A BE organiza e participa em atividades de formação docentes e alunos no 

domínio da literacia digital; 

 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 
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c) Impacto da BE no 
desenvolvimento 

de valores e 
atitudes 

indispensáveis à 
formação da 
cidadania e à 

aprendizagem ao 
longo da vida 

-produção e divulgação de guiões de pesquisa e outros materiais de apoio ao 
trabalho de exploração dos recursos de informação pelos alunos e dossiê do 

aluno, em colaboração com os docentes; 
- Definição de um currículo de competências transversais adequado a cada ciclo e 
elaboração de um plano para a literacia da informação: as vantagens e os perigos 

da internet (articulação com o Grupo de Informática). 
 

-estimular a inserção das NAC do ensino e treino contextualizado de competência 
de informação; 

-planear com os professores o trabalho de pesquisa a realizar na BE. 
-envolvimento dos alunos na vida da BE: os “amigos/monitores” da biblioteca 

(1º, 2º e 3º Ciclos); 
- Animação responsabilizante: Projeto “Pequenos Bibliotecários” 

Monitores/amigos de biblioteca; 

• Jovens como mediadores de livros: 

> Aproveitar a leitura dos alunos e criar condições para a sua expressão aos 
colegas.  

> Partilha de leituras. 

• Responsabilizar por atividades: 

> Atribuir tarefas de supervisionamento da circulação de livros ou na obtenção 
de obras. 

• Os grandes leem aos pequenos 

> Projeto interturmas e de intercâmbio entre turmas do 3º, 2º, 1.º Ciclo e salas 
do ensino Pré-Escolar. 

 

• «Projeto de Articulação Curricular(1) das Bibliotecas Escolares do 1.º Ciclo, na 
Área de Expressão e Comunicação em Língua Portuguesa, com os Jardins de 
Infância», em articulação igualmente com a Coordenadora do 1º Ciclo. 

 

> Propiciar aos educadores de infância uma abordagem conceptual da 
problemática da linguagem oral (desenvolvimento fonológico, lexical, 
semântico, morfossintático e pragmático) e da emergência e sensibilização à 
linguagem escrita. 

 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

(sessões 
quinzenais) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 



ESLA, 2013                                                                       Plano Plurianual e Anual de Atividades 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES - Quarteira                       110 

 

> Refletir sobre o papel da linguagem oral na formação da criança, 
particularmente no que respeita ao domínio da língua materna. 

> Promover práticas de desenvolvimento da literacia no Pré-Escolar. 

> Compreender o papel da biblioteca escolar enquanto polo de recursos 
adequados a um conjunto de práticas de leitura. 

> Utilizar o computador como recurso de aprendizagem da língua. 

> Planificar e aplicar estratégias e atividades potencializadoras do 
desenvolvimento da linguagem oral e da literacia.  

> Promover a partilha de experiências no interior da escola, procurando 
soluções conjuntas para melhorar as práticas pedagógicas. 
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B. LEITURA E LITERACIAS                                                                         DIMENSÕES DO PEE: A1, A2, A3 e A4 

INDICADOR ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO ORÇAMENTO 

1- Promoção do livro e da leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Colaboração da BE com os docentes na 
construção de estratégias e em atividades 

Dia Mundial da Alimentação: promoção de leituras sobre o tema 
(exposição de textos informativos, narrativas, poesias, etc.) 

 
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (Todas as BE do 

Agrupamento): 
- concursos de frases comemorativas, troca de livros preferidos entre os 
alunos do 1º ciclo, exposição das melhores frases de cada escola do 1º 

ciclo. 
 

Atividades em parceria com a equipa de Saúde Escolar e diversos grupos 
disciplinares (H.G.P., Ciências da Natureza, Português, Inglês…) na 

comemoração de eventos e efemérides. 
 

- Continuação da implementação do PNL (todo o agrupamento); 
 

- Animação da Leitura (texto narrativo e dramático) - “Os pequenos leem 
aos grandes” nas BE’s 1.º CEB; 

- Promoção do livro/filme do mês; 
- Atividade “O livro mistério” 

- Top leitor+ e Top Livro+ 
- Dinamização da Hora do Conto 

- Encontro com escritores e/ou outras personalidades de relevo 
- Projeto “Comunicar” – parceria com o ensino Pré-Escolar; 

 
Feiras do livro na BEs do agrupamento.  

Teatro na Escola (Companhias de Teatro). 
 
 

17 a 21 de outubro 
 
 

Outubro 
 
 
 

Outubro 
 
 
 

Ao longo do ano 
letivo 

 
Ao longo dos meses 

de novembro e 
dezembro; 

 
 
 
 
 
 

26 a 30 de 
novembro 

ou sempre que se 
revelar necessário 

 

 
Total previsto 

Das  
BE’s: 
600 € 
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que melhorem as competências dos 
alunos ao nível da leitura e da literacia 

- Encontro com escritores e/ou outras personalidades de relevo (em 
articulação com a Biblioteca Municipal e/ou departamentos curriculares). 

 
Realização de Provas de Compreensão Leitora aos alunos de todos os anos 

de escolaridade – 2.º, 3.º, 4.º anos, 
Realização de Testes de Velocidade da Leitura – 2.º, 3.º,4.º anos; 

Realização de Testes de Idade de Leitura – 2.º, 3.º, 4.º anos; 
 

Desenvolvimento de atividades de leitura dinâmica 
O Dia das Lendas- em parceria com Língua Portuguesa 

 
Avaliação diagnóstica da competência da Escrita: 

- competência ortográfica; 
- competência compositiva. 

 
Desenvolvimento de atividades de escrita criativa: 

“Escrita a duas mãos” 
“Concurso de escrita Criativa” 

 
Participação em concursos literários diversificados: 

- Participação no Concurso Nacional de Leitura (PNL), em colaboração com 
os professores de Língua Portuguesa - 3º ciclo e secundário; 

- Participação no Concurso Concelhio – “O Ás da Leitura” (1º e 2º ciclos);  
- Concursos Literários (Leitura e Escrita): Pequeno Grande C da Fundação 

Calouste Gulbenkian;  
- Concurso Internacional de Escritores Lusófonos infantojuvenis da " La 

Atrevida"; 
 

- Oficina de Leitura e Escrita para os alunos do 5º ano.  
 

- Projeto Eva; 
- Bookcrossing;  

Ao longo do ano 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
 

Ao longo do ano 
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C. PROJETOS, PARCERIAS E ATIVIDADES LIVRES E DE ABERTURA À COMUNIDADE                                                  DOMÍNIO DO PEE: A1, A2, A3 e A4        

SUBDOMÍNIO INDICADOR ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO ORÇAMENTO 

1- Apoio a 
Atividades livres 
e 
Extracurriculares 

 
 
 
 

a) Apoio à aquisição e 
desenvolvimento de métodos 
de trabalho e de estudo 
autónomos 

 
 
 
 

b) Dinamização de atividades 
livres, de caráter lúdico e 
cultural 

 
 
 
 
 

c) Estímulo à participação e 
mobilização dos pais e 
encarregados de educação no 
domínio da promoção da 
leitura e do desenvolvimento 
de competências das crianças e 
jovens que frequentam a 
escola. 

 
d) Apoio à utilização autónoma e 

voluntária da BE como espaço 
de lazer e livre fruição de 

- As BE´s apoiam as atividades livres de 
leitura e de pesquisa, estudo e execução de 
trabalhos escolares, realizados pelos alunos 

fora dos contextos formais de aprendizagem; 
-Os alunos praticam técnicas de estudo 

variadas e exploram a informação com o 
apoio da equipa das BE’s; 

  
- Comemoração autónoma (ou em apoio) de 

efemérides diversas 
 

Concurso Nacional de Leitura 
 

Colaboração com o lar da 3ª Idade – 
Animação da Leitura 

 
- Realização de ações de formação para pais 
e EE sobre: “Leitura a Pares”; “Exploração do 
Blogue da BE ” e “Segurança na Internet”. 
 

- Ranking premiado do encarregado de 
educação que requisita mais documentos nas 

BEs do agrupamento. 
 
 
 

Produção de materiais formativos e de apoio 
destinados aos pais e EE.  

Ao longo do ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
 

Ao longo do ano 
 
 

2º Período 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 

Todo o ano 
 

Total previsto 
Das  

BE’s: 
300 € 
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recursos   

D. GESTÃO DA BE                                                                                                      DOMÍNIO DO PEE: A5 

SUBDOMÍNIO INDICADOR ATIVIDADE CALENDARIZAÇÃO ORÇAMENTO 

Avaliação da BE 
 
 
 
 
 
 

Condições materiais para 
a prestação dos serviços 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão da coleção 

Dados de utilização 
 
 
 
 
 
 

Resposta informática ao 
trabalho e desafios da BE 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Planeamento da coleção 
de acordo com a 
inventariação das 

necessidades curriculares e 
dos utilizadores 

 
 
 

b) Adequação dos livros e 
de outros recursos de 
informação (no local e 

online) às necessidades 

-análise e divulgação dos resultados da 
utilização das BEs; 

-redefinição de estratégias e novas 
planificações; 

-continuar a implementar o modelo de 
autoavaliação das BEs. 

 
-adequação em número e condições de 

funcionamento dos equipamentos áudio e 
vídeo; 

-atualização do hardware e do software; 
-articulação com o coordenador das TIC da 
manutenção e uso das TIC, rentabilizando 

equipamentos e possibilidades de trabalho; 
- maximização dos recursos informáticos para 

transformação dos suportes do fundo 
documental; 

 
- estatísticas de empréstimo; 

- revisão do acervo existente vs requisitado; 
- revisão da sinalética geral e específica para 

adequação aos parâmetros adequados de 
pesquisa de informação. 

 
-consulta aos departamentos acerca da 

coleção e dos fundos documentais a adquirir 
(todos os ciclos – metas curriculares); 

- formação de técnicos: formação e revisões de 
Bibliobase e conceitos de catalogação. 

Final de cada período 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Período 
 

 
 
 
 

 
Ao longo do ano 

 
 

Novembro e março 
 

Total previsto 
Das 

BE’s: 
1400 € 
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curriculares de informação 
dos utilizadores; 

 
 

c) Organização da 
informação 

 
 
 
 
 
 

d) Difusão da informação 

 
- facilitar o acesso dos utilizadores à coleção 
através dos múltiplos recursos da biblioteca; 

- conversão de materiais existentes a suportes 
atualizados e utilizáveis com recurso às TIC. 
- criação de materiais de apoio pedagógico. 

 
-exposição do livro/filme do mês; 

-listagens de recursos de informação (livros, 
multimédia, recursos digitais e online); 

- página Web da escola; 
- página Web da biblioteca; 

- folhetos informativos. 

 
 

Ao longo do ano 
 
 
 
 
 

Ao longo do ano 
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Plano de Melhoria das Bibliotecas Escolares do 1.º Ciclo - 2013/14 
 

Planeamento das Ações de Melhoria 

A implementação deste plano de melhoria promoverá o uso permanente de ferramentas de gestão (verificação 

do grau de prossecução das ações de melhoria), inquéritos de satisfação aos alunos, professores envolvidos e 

colaboradores, sistemas de gestão do desempenho, entre outros. 

 

Planificação de cada ação de melhoria (AM) com os seguintes elementos: 

� Designação e descrição da AM;  

� Equipa operacional responsável pela implementação da AM; 

� Intervenientes; 

� Atividades para a implementação da AM; 

� Resultados esperados; 

� Fatores críticos de sucesso; 

� Constrangimentos; 

� Data de início e de conclusão; 

� Recursos humanos e materiais envolvidos; 

� Revisão e avaliação da AM (mecanismos e datas). 

 

Domínio: Apoio ao Desenvolvimento Curricular 

A.1 Articulação Curricular da BE com as Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica e os 

Docentes 

A. 2 Promoção das Literacias da Informação, Tecnológica e Digital 

Ações de melhoria 

1.1. Divulgação de boas práticas e resultados das bibliotecas escolares: 

a) Conselho Pedagógico; Conselho geral; Departamentos 1.º Ciclo e Pré-escolar; 

b) Blogue da BE; site do Agrupamento; Boletins Informativos trimestrais (suporte de papel); 

1.2. Realização de estudos que mostrem o impacto das bibliotecas escolares: 

a) Realização de investigação (com monitorização de resultados) no âmbito das competências da leitura 

(velocidade da leitura e compreensão leitora) e da escrita (tipologias textuais); 

b) Participação em estudos de investigação sobre as novas formas de ler.  

c) Reforço do apoio a projetos e concursos orientados para o desenvolvimento das competências de 

leitura e literacia. 

2.1. Divulgação de conteúdos em ambientes digitais (plataforma Moodle, blogue, página Web do agrupamento, 

facebook e outros), fomentando a sua utilização pelos alunos. 

2.2. Implementação de uma política orientada para o ensino sistemático e em contexto curricular de 

competências de informação, de forma progressiva ao longo deste nível de ensino e ao longo do ano letivo. 
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Domínio B. Leitura e literacia 

Ações de melhoria 

1.1. Desenvolver atividades de formação de utilizadores, ao longo do ano letivo; 

1.2. Aumento e diversificação das parcerias estabelecidas com as comunidades, envolvendo as famílias e outros 

interlocutores através dos projetos em curso «Leitura em vai e vem» - educadoras, pais e crianças da 

educação pré-escolar; «Escrita a duas mãos» - professores, pais e alunos dos 3.º e 4.º anos, do 1.º ciclo. 

 

2.1. Reforço da avaliação das atividades realizadas, através da recolha das opiniões dos intervenientes logo após 

a sua realização, quer sob a forma de questionários quer sob a forma de entrevista; 

2.2. Promover ações de sensibilização e de orientação para pais e encarregados de educação das crianças do 

pré-escolar e dos alunos que iniciam a escolaridade obrigatória para incentivar o gosto por ler. 

2.3. Reforçar o diálogo informal com os utilizadores, incentivando-os ainda mais à leitura e respetiva requisição 

domiciliária, com vista igualmente à identificação dos seus interesses e necessidades no campo da leitura e 

das literacias (TOP Leitor; Autor do Mês; Livro Mistério). 

2.4. Realizar, de forma regular, avaliações esporádicas da coleção, com o objetivo de identificar necessidades e 

eventuais limitações. 

2.5. Reforçar o contacto com escritores e ilustradores;  

3.1. Planificar atividades de acordo com uma estrutura sequencial para garantir a articulação/continuidade do 

trabalho desenvolvido na BE e nas salas de aula; 

3.2. Uniformizar mecanismos e instrumentos através da divulgação/utilização de modelos para o 

desenvolvimento da Literacia de Informação (Big6) - guiões de pesquisa e outros materiais de apoio ao 

trabalho de exploração dos recursos de informação pelos alunos e dossiê do aluno, em colaboração com os 

docentes; 

4.1. Reforçar o uso das TIC e os recursos WEB, incrementando o desenvolvimento das competências digitais e 

tecnológicas, assim como das literacias da informação. 

5.1. Monitorizar a evolução dos alunos nas competências de leitura, de acordo com o seu ano/ nível de 

escolaridade. 

5.2. Apresentar aos docentes sugestões de trabalho conjunto em torno do tratamento das competências 

específicas da leitura. 

5.3. Estabelecer um plano de intervenção, em articulação com a Biblioteca Escolar, para aumentar a velocidade 

de leitura de palavras e, consequentemente, a compreensão leitora.  
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Domínio C. Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade 

C.1. Apoio a atividades livres, extracurriculares e de enriquecimento curricular.  

C.2 Projetos e parcerias 

Ações de melhoria 

C.1.1. Organizar ações informais de formação sobre a BE junto dos docentes; 

C.1.2. Promover a integração dos novos docentes no trabalho da BE; 

C.1.3. Planificar atividades para serem usadas em aulas de substituição na biblioteca. 

C.1.4. Promover ações de sensibilização e de orientação para pais e encarregados de educação das crianças do 

pré-escolar e dos alunos que iniciam a escolaridade obrigatória para incentivar o gosto por ler e o uso da 

internet com segurança. 

 

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar 

Ações de melhoria 

D.1.1. Reforçar as condições de acesso aos recursos e desenvolver estratégias de acompanhamento e de 

formação dos utilizadores.  

D.1.2. Elaborar um plano de difusão e marketing da BE; 

 

V- PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

� Realizar concursos de escrita entre abordando de forma criativa a tipologia de textos estudados 

� Envolver os encarregados de educação no projeto “Escrita a duas mãos” 

� Dinamizar reuniões semanais com os docentes dos 3.º ano e 4.º anos de escolaridade para proceder à 

planificação de atividades e abordagem em simultâneo dos conteúdos programáticos; 

� Avaliar sucesso educativo, com histórico, através da análise dos resultados obtidos pelos alunos e sua 

divulgação 

� Analisar e refletir acerca dos resultados obtidos, apresentando recomendações e novas pistas (relatório). 

� Realizar reuniões periódicas para sugestões de melhoria, análise das sugestões obtidas, medidas a 

implementar e avaliação de resultados obtidos. 

� Construir mecanismos de revisão e de controlo para monitorizar o processo de implementação das ações de 

melhoria 

 

“Quem lê mais lê melhor… quem lê melhor lê mais!” 

� “Quem lê mais lê melhor… quem lê melhor lê mais!” 
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� Sugerir que os pais dediquem 15 minutos por dia para trabalhar a leitura com os seus filhos (revisão dos 

textos estudados na escola; ler com eles uma história, uma notícia, uma receita; oferta de livros com 

frequência, etc.)  

� Alertar para a importância de as crianças necessitarem de modelos. Se os pais forem bons leitores eles sê-lo-

ão com certeza. 

� Reforçar o papel da escola e das aprendizagens realizadas pelos seus educandos. 

� Criar/desenvolver hábitos de leitura (criar ou combinar com as crianças um horário e um local para que 

estude todos os dias num ambiente calmo e organizado).  

� Propor a dinamização de uma atividade de leitura no dia/semana do aniversário do aluno. 

 

“Escrita a duas mãos” 

� Projeto “Escrita a duas mãos” 

� Semanalmente, os alunos e os respetivos pais e/ou encarregados de educação são desafiados a escrever 

um pequeno texto (poesia, conto, informativo, instrucional)… 

� Editar um pequeno livro com a compilação dos textos selecionados por cada turma. 

� Publicar regularmente, no blogue do 3.º ano ou no jornal do agrupamento, os textos produzidos. 

 

Parceria com a Biblioteca Escolar 

 

� Atualizar e aprofundar os conhecimentos científicos e metodológicos no que respeita ao ensino da Língua 

Materna no 1.º ciclo. 

� Planificar/desenvolver  atividades na área da Língua Portuguesa; 

� Realizar sessões de apoio tutorial na Biblioteca Escolar e apoio individualizado na planificação e avaliação 

das atividades, na construção de materiais e na reflexão sobre a prática; 

� Dinamizar espaços de discussão para aprofundamento de temas, construção de materiais e partilha de 

experiências; 

 

Promover o ensino da expressão escrita, onde se incluem as seguintes dimensões: 

� A aprendizagem formal da escrita e a sua articulação com a aprendizagem da leitura – PROJETO «OFICINA 

das PALAVRAS: Da compreensão de textos à escrita criativa.». 

� O processo de escrita e as suas diferentes componentes.  

� A diversidade de competências envolvidas na produção textual, em particular as competências gráfica, 

ortográfica e de textualização.  

� A construção de textos de diferentes géneros discursivos. 
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Literacia informática 

� Utilizar o computador como recurso de aprendizagem da língua….. por se incluem as seguintes 

dimensões: 

� Dispositivos tecnológicos e comunicativos (páginas pedagógicas, blogues, enciclopédias, …). 

� Arquitetura do hipertexto (processos de coerência discursiva) e operações cognitivas.  

� Usos dos suportes e linguagens pelas crianças e aprendizagens colaterais.  

� Exploração dos recursos da rede.  

� Produção de materiais em formato eletrónico. 

� Criação de um blogue para as turmas dos 3.º e 4.º anos de escolaridade do Agrupamento; 

� Criação de uma Disciplina na Plataforma Moodle para o grupo de trabalho para efetivar partilha de 

materiais, estratégias e metodologias; 

� Utilização dos computadores pessoais “Magalhães” dos alunos – Promoção de competências de literacia 

de informação e informática; Desenvolvimento de competências matemáticas 

 

Práticas integradoras 

- Ciclos de Escrita 

- Sequências  Didáticas 

- Cadernos de Escrita 

- Utilização do computador como recurso de aprendizagem da língua 

Língua Portuguesa – Laboratórios gramaticais 

- Adaptação do método científico a atividades de construção de uma consciência linguística com o 

objetivo de desenvolver a competência específica do Conhecimento Explícito da Língua. 

 

Recursos a Mobilizar 

a) Professores (titular de turma, apoio socioeducativo, tutoria)  

b) Encarregados de Educação  

c) Órgãos de Gestão Pedagógica da Escola  

d) Professor de Português como Língua Não Materna - Proficiência Linguística  

e) Materiais Pedagógicos Diversificados  

f) TIC  

g) Apoio ao Estudo  

h) Bibliotecas Escolares - Oficina de Palavras - Leitura e Escrita  

i) Plano Nacional de Leitura  

j) Laboratório de Línguas (laboratórios gramaticais)  
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VI- AVALIAÇÃO/REFORMULAÇÃO  

A implementação das ações de melhoria baseada numa abordagem adequada e consistente, incluirá: 

o Um processo de monitorização e avaliação.  

o A planificação das ações de melhoria.  

o A visão geral do plano de melhorias  

o Os mecanismos de revisão e controlo enquanto instrumentos para monitorizar o processo de 

implementação das ações de melhoria;  

o Os prazos e os resultados esperados claros;  

o Os intervenientes em cada ação 

o Os diferentes cenários para as ações mais complexas.  
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EB23 - PLANO DE MELHORIA 
 

Níveis obtidos no ano anterior no Domínio D 

 

D.1 Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acess o e serviços prestados pela BE.  

3.83 

 

D.2 Condições humanas e materiais para a prestação do s serviços  

3.60 

 

D.3 Gestão da coleção/da informação.  

3.57 

 

D.1.1 Integração/ação da BE na escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados  

A BE está integrada no funcionamento global da escola e registou um acréscimo de utilizadores significativa 

relativamente aos anos anteriores: utilização para leitura, informação e estudo, utilização dos equipamentos 

informáticos para a realização de trabalhos e procura de informação e também a utilização dos equipamentos 

informáticos para a vertente lúdica (93% dos alunos responderam que encontram os livros que procuram e 97% 

dos alunos responderam que os computadores respondem às suas necessidades e tem-lhes permitido realizar os 

trabalhos). A BE responde muito bem às solicitações de acompanhamento dos utilizadores (100% dos alunos 

afirmam que a equipa os apoia quando procuram livros, precisam de realizar uma pesquisa ou realizar um 

trabalho). 

 

Pontos fracos identificados - Promover as reuniões formais necessárias, respeitando, deste modo, as dinâmicas 

próprias da gestão escolar e pedagógica do agrupamento, com os departamentos, com os conselhos de 

docentes para continuar a promover a articulação dos objetivos de trabalho no apoio ao desenvolvimento 

curricular e à leitura e literacias, mas sem imposições ao trabalho e ação pedagógica dos mesmos. 

 

D.1.2 Valorização da BE pelos órgãos de direção, administração e gestão da escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados A Diretora e os diversos órgãos de gestão reconheceram o valor da BE, garantindo 

condições em termos de recursos humanos com qualidade. 

 

Pontos fracos identificados Aprovação de um modelo de pesquisa de informação uniformizado em toda a Escola. 
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D.1.3 Resposta da BE às necessidades da escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados-  A BE funciona em horário contínuo e acompanha as necessidades de ocupação dos 

tempos escolares e responde às solicitações da Escola: (93% dos alunos considerou o horário adequado).A BE 

desenvolveu um conjunto diversificado de atividades e projetos divulgados no blogue que envolveram a 

comunidade educativa. Estatísticas de utilização da BE. Trabalhos dos alunos e dos docentes. 

 

Pontos fracos identificados - Envolver os encarregados de educação nas mais-valias que a BE pode facultar. 

- Incentivar, ainda mais, o apoio à leitura e respetivas literacias, abrangendo o maior número possível de alunos 

e articulando com a maioria dos grupos de docência. 

 

D.1.4 Avaliação da BE na escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados -Os instrumentos de recolha de informação utilizados são muito fiáveis. 61% dos 

docentes considerou muito bom e 35% considerou bom o balanço global do impacto da BE na vida da escola e 

no apoio ao seu trabalho enquanto docente. 

 

Pontos fracos identificados - Reforçar, ainda mais, o uso das TIC e os recursos WEB, incrementando 

progressivamente o desenvolvimento das competências digitais e tecnológicas, assim como das literacias da 

informação, nomeadamente nas aulas de apoio ao desenvolvimento curricular. 

 

D.2.1 Liderança do professor bibliotecário na escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados- Através do CK1 a Diretora do Agrupamento considerou que o professor bibliotecário 

e a sua equipa têm apoio e condições para participarem em reuniões que permitem aprofundar a ligação da BE 

à Escola. 

 

Pontos fracos identificados - É necessário desenvolver a formação da equipa da BE que ainda é pouco suficiente. 

 

D.2.3 Adequação da BE em termos de espaço às necessidades da escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados  -  58% dos professores inquiridos consideram a área, organização de espaço, 

mobiliário existente e condições de acomodação como muito boa e 35% como boa. Quanto aos alunos 93% 

consideram-na muito boa e 7% boa. 

Ponto fracos identificados-    O número de estantes já é insuficiente face ao aumento gradual do acervo 

bibliográfico. 
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D.2.4 Adequação dos computadores e equipamentos tecnológicos ao trabalho da BE e dos 
utilizadores na escola/agrupamento. 

Pontos fortes identificados 

 97% dos alunos responderam que os computadores respondem às suas necessidades e tem-lhes permitido 

realizar os trabalhos. Os alunos recorrem com forte afluência aos recursos informáticos da BE para realizarem os 

seus trabalhos e para ocuparem os seus tempos de lazer. Os docentes recorreram igualmente aos equipamentos 

da BE, nomeadamente ao uso dos computadores com as suas turmas, no apoio ao desenvolvimento curricular. 

 

D.3.1 Planeamento/ gestão da coleção de acordo com a inventariação das necessidades curriculares 
e dos utilizadores da escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados -Planificação, organização e avaliação das atividades/projetos no dossiê das 

evidências. -Trabalhos dos alunos e dos docentes em diferentes suportes e ambientes. 

 

Pontos fracos identificados -Solicitar uma verba anual do orçamento do agrupamento, com o intuito de manter 

a coleção mais atualizada, indo de encontro às necessidades da escola, reforçando as áreas que apresentam 

mais carências. 

 

D.3.2 Adequação dos livros e de outros recursos de informação (no local e em linha) às necessidades 
curriculares e aos interesses dos utilizadores na escola/agrupamento. 

Pontos fortes identificados -A adequação da coleção às necessidades pessoais de documentação e ao trabalho 

pedagógico com os alunos é avaliada pelos docentes como muito boa por 4 %, boa por 58% e razoável por 38%. 

A diversidade da coleção em áreas temáticas e em suportes, incluindo recursos organizados em linha é avaliada 

pelos docentes em 8% como muito boa, 50% como boa e 42% como boa. 93% dos alunos consideram que a 

documentação é variada. A disponibilização da informação relacionada com o trabalho escolar/ currículo é 

avaliada pelos professores em 23% como muito boa e 62% como boa. 

 

Pontos fracos identificados  

-Alguns alunos nomeadamente do 3ºCiclo e os mais assíduos frequentadores afirmam que a BE precisa de livros 

novos, porque a maioria dos existentes já os leram. 

 

D.3.3 Uso da coleção pelos utilizadores da escola/agrupamento 

Pontos fortes identificados -100% dos alunos consideram que os livros e os outros documentos são atuais e têm 

informação com qualidade, também 100% dos discentes consideram que na BE existe documentação variada, 
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incluindo CD, CD-ROM, DVD, e informação “online” e 93% dos alunos consideram o catálogo da BE útil nas 

pesquisas. Estatísticas de utilização da BE. Bibliobase. 

 

Pontos fracos identificados -Melhorar, ainda mais, as taxas de empréstimo domiciliário e de sala de aula. 

 

D.3.4 Organização da informação. Informatização da coleção 

Pontos fortes identificados - 23% dos professores inquiridos consideram a disponibilização de informação muito 

boa e 46% como boa. 93% dos alunos consideram o catálogo da BE muito útil nas pesquisas. 

Pontos fracos identificados - A indexação do fundo documental ainda não está completa. 

 

D.3.5 Difusão da informação 

Pontos fortes identificados - As estatísticas referidas. Uma rede partilhada de documentação entre as várias 

bibliotecas do concelho de Loulé e a BM. 

 

Pontos fracos identificados -Necessidade de desenvolver ações sistemáticas de promoção e divulgação do fundo 

documental da B.E. com o objetivo de aumentar os empréstimos domiciliários. 

 

Ações para melhoria 
 

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular 

-Tentar que todos os Departamentos colaborem com a B.E. 

- Dinamizar a  utilização da Biblioteca por todos os docentes 

- Melhorar a formação na área da B.E de todos os elementos da equipa. 

- Reforçar  a segurança da Internet. 

- Os alunos melhorarem o trabalho partilhado e o espírito crítico. 

 

Domínio B.  Leitura e literacia 

- Reforçar a aquisição de livros. 

-Continuar a disponibilizar a informação existente. 

- Tentar que a Biblioteca seja servida de jornais diários. 

 

Domínio C. -Projetos, parcerias e atividades livres e de abertura à comunidade 

-Promover mais a BE junto dos docentes, programas e projetos no sentido de se desenvolverem mais atividades 

livres e extracurriculares em parceria; 
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- Promover atividades conjuntas com outras bibliotecas do concelho; 

-Promover a participação dos alunos nos vários concursos (escolares, regionais, nacionais). 

 

Domínio D. -Gestão da biblioteca escolar 

- Promover as reuniões formais necessárias, respeitando, deste modo, as dinâmicas próprias da gestão escolar e 

pedagógica do agrupamento, com os departamentos, com os conselhos de turma para continuar a promover a 

articulação dos objetivos de trabalho no apoio ao desenvolvimento curricular e à leitura e literacias, mas sem 

imposições ao trabalho e ação pedagógica dos mesmos. 

 - Incentivar, ainda mais, o apoio à leitura e respetivas literacias, abrangendo o maior número possível de alunos 

e articulando com a maioria dos grupos de docência.  

- Envolver os encarregados de educação nas mais-valias que a BE pode facultar. 

 - Reforçar, ainda mais, o uso das TIC e os recursos WEB, incrementando progressivamente o desenvolvimento 

das competências digitais e tecnológicas, assim como das literacias da informação, nomeadamente nas aulas de 

apoio ao desenvolvimento curricular. 

- Adquirir mais estantes devido ao aumento gradual do acervo bibliográfico. 

 

Intervenientes no Plano de Ação 

Responsáveis  
1-  Professor Bibliotecário e restantes elementos da equipa; 

2- Docentes dos diferentes Departamentos; 

3- Direção 

Data de início 
1- Primeiro período 

Data de conclusão 
1- Final do ano letivo 
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ESLA - PLANO DE MELHORIA 
 
Domínio A - Currículo, Literacias e aprendizagem 

Problemas identificados (pontos fracos) 

- A BE ainda não colabora, de forma sistemática e regular, com todos os departamentos e todos os professores, 

no sentido de integrar-se nas suas planificações e apoiar todos os currículos;  

- A BE apoia pontualmente os professores responsáveis pelos apoios educativos;  

- A BE fomenta, de forma pontual e assistemática, o ensino em contexto das competências de informação. 

 

Domínios de avaliação – A.1 e A.2 

Nível obtido no ano transato – Bom (3,00) 

A BE tem apoiado as atividades de desenvolvimento curricular, leitura, pesquisa, estudo e execução de trabalhos 

escolares impressos ou digitais, realizadas pelos alunos no horário letivo e nos contextos formais de 

aprendizagem:  

- 59,3% dos alunos referem que frequentam a BE todos os dias;  

- 34,1% aludem ao facto de utilizarem os seus recursos uma ou duas vezes por semana; - 5,5% 

frequentam este centro de recursos apenas uma ou duas vezes por período. 

Da análise dos dados apresentados pode-se inferir o seguinte: a BE é um centro de recursos com níveis 

consideráveis de frequência e utilização por parte dos alunos e dos docentes:  

A estes dados não foi alheio o horário de funcionamento da BE: das 8.25h às 12.30h, das 14.00h às 17.30h e das 

20.00h às 22.00h, duas vezes por semana, tendo sido alargado o horário de abertura deste centro de recursos à 

hora de almoço três vezes por semana. Este ano, na impossibilidade de abertura em horário noturno, 

aumentou-se para cinco dias a abertura à hora de almoço. 

A BE sempre colaborou com o Conselho Pedagógico e desenvolveu um trabalho de cooperação com as 

estruturas de coordenação educativa e de supervisão pedagógica, face ao assento do professor bibliotecário 

(representando as BE do agrupamento) no supracitado conselho. 

 

Pontos Fortes da BE da ESLA:  

- A BE apoia as atividades de desenvolvimento curricular, leitura, pesquisa, estudo e execução de trabalhos 

escolares impressos ou digitais, realizadas pelos alunos no horário letivo e nos contextos formais de 

aprendizagem;  

- A BE é um centro de recursos com níveis consideráveis de frequência e utilização, tendo progredindo 

significativamente na evolução comparativa ao ano anterior;  
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- A dinamização de um conjunto prolixo de atividades e projetos contribuiu, de forma inelutável, para que os 

alunos encontrassem na BE um espaço que lhes permitiu a otimização da utilização deste centro de recursos;  

- 88,9% dos docentes inquiridos consideram que a BE influencia muito, nos alunos, o desenvolvimento de 

valores e atitudes de convivência, e autonomia e 95,6% dos alunos inquiridos indiciam o mesmo. 

 

Ações para melhoria – BE da ESLA 

 

Ação Temporização Resultados esperados 

1- Estreitar laços com os 
departamentos, através de ações que 
permitam a sua intervenção nas 
atividades da Biblioteca de modo 
sistemático e profícuo para ambas as 
estruturas. 

Ao longo do ano 
letivo 

 - Criação de atividades regulares em 
cooperação com os departamentos (pelo 
menos, três atividades por período de 
interação Deptos-BESLA); 
- Menção generalizada da BE nas 
planificações elaboradas pelos 
Departamentos. 

2- Apoiar as atividades dos Serviços de 
apoio especializado e educativos do 
agrupamento; 

Ao longo do ano 
letivo 

Integração da Biblioteca enquanto 
recurso permanente na formação dos 
alunos apoiados pelos SAEE. 

3 - Aumentar o número de elementos 
da equipa da BE, provenientes de áreas 
curriculares variadas. 

Início do ano 
letivo 

Melhoria os contactos com os vários 
departamentos e instituir um apoio aos 
alunos sistematizado e documentado nas 
áreas curriculares dos docentes da equipa 
da BESLA. 

4- Melhorar a metodologia de 
formação de utilizadores. 

1º período 

Obtenção de respostas 
predominantemente “satisfeito” ou 
“muito satisfeito” no inquérito lançado 
aos docentes acompanhantes das turmas 
na formação de utilizadores. 

5- Incentivar, de forma mais proactiva, 
a formação de docentes na área da 
literacia da informação, colaborando 
mais com todos os docentes do grupo 
disciplinar de Informática. 

2º período 

- Dinamização de atividades que 
envolvam a utilização de instrumentos 
digitais destinadas a docentes; 
- Cooperação com o Grupo de informática 
no desenho de atividades. 

6- Rever o fundo documental e renovar 
os suportes disponíveis. 

Ao longo do ano 
letivo 

- Eliminação progressiva do fundo 
documental em VHS e sua conversão a 
DVD, com prioridades definidas por 
acordo BE/Departamentos. 

7- Produzir materiais de apoio à 
pesquisa e utilização da informação 
pelos alunos e pelos docentes. 

Ao longo do ano 
letivo. 

- disponibilização de ferramentas de 
pesquisa e utilização de informação para 
docentes; 
- formação de alunos no âmbito da gestão 
da informação (produção de PowerPoint 
com metodologia útil). 
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Intervenientes e aferidores do Plano de Ação 

 

Ação Responsáveis Intervenientes Instrumentos de aferição 

1 

Direção, 
Bibliotecário, 
Coordenadores de 
Departamento, 
Docentes 

Bibliotecário, 
Coordenadores de 
Departamento, Docentes 

Planificações, número de ações 
desenvolvidas 

2 
Direção, 
Bibliotecário, 
docentes dos SAEE 

Bibliotecário, docentes 
dos SAEE, técnica da 
Biblioteca 

PIT de alunos apoiados pelos SAEE 

3 Direção, 
Bibliotecário 

Direção, Bibliotecário 
Relação do número de docentes da equipa 
da biblioteca 

4 
Bibliotecário, 
equipa da 
biblioteca 

Bibliotecário Inquéritos passados aos docentes 

5 

Direção, 
Bibliotecário, 
Coordenador do 
Departamento de 
Ciências Físicas e 
Naturais 

Bibliotecário, docentes do 
grupo de informática 

Número de atividades desenvolvidas 
destinadas a docentes 

6 

Direção, 
Bibliotecário, 
Equipa da 
Biblioteca, 
Coordenadores de 
Departamento 

Bibliotecário, Equipa da 
Biblioteca, 
Coordenadores de 
Departamento 

Número de suportes DVD criados. 

7 Direção, 
Bibliotecário 

Bibliotecário, Equipa da 
Biblioteca 

Número de formações e de usufrutuários 
das mesmas. 
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ANEXO I 
 

Execução do Plano Anual de Atividades 


