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 CONSULTÓRIO DA MATEMÁTICA 

 

RESPONSÁVEL(EIS) 

MAURO MAIA 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Sala D9 na Escola Secundária/3 Dr.ª Laura Ayres 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Todos os dias das 8h25min às 17h00min. 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Este projeto insere-se no âmbito dos apoios educativos. Trata-se de um espaço  que tem, pelo menos, um professor de 

matemática disponível, para esclarecimento de dúvidas dos alunos. Os alunos podem frequentar autonomamente este 

espaço ou podem ser encaminhados pelos seus professores com tarefas pré-determinadas. Estão ainda a ser  ministradas 

sessões de apoio para alunos do “ensino noturno não presencial”. O Consultório da Matemática disponibiliza também jogos 

ludo-pedagógicos como “Xadrez”, “Jogo do Quatro”, entre outros. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português; Aproximar as taxas de sucesso e 

médias internas das provas finais do ensino básico e secundário dos respetivos valores nacionais. 

Ações do projeto:  

Esclarecimento de dúvidas aos alunos de todas as disciplinas na área da matemática; Desenvolvimento  

da capacidade dos alunos para utilizar a matemática na interpretação do real; Supervisão do trabalho 

autónomo que os alunos realizam no Consultório da Matemática; Promoção do uso adequado das 

calculadoras gráficas e não gráficas explorando as suas capacidades. 
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GAS – GABINETE DE ACONSELHAMENTO EM SAÚDE 

 

RESPONSÁVEL(EIS) 

ANA GARCIA – Dietista;  

DIANA ALMEIDA – Médica Interna de Ginecologia e Obstetrícia;  

DIANA BERNARDES – Médica Interna de Medicina Geral e Familiar  

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Gabinete de Educação para a Saúde, Bloco A da ESLA  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

3 horas a cada duas semanas  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Este gabinete pretende contribuir para um acesso mais facilitado dos jovens ao aconselhamento em saúde e, 

consequentemente, à supressão das suas carências mais prementes. Permitirá ainda, uma identificação e encaminhamento 

precoce das situações de risco, nomeadamente, para a consulta do adolescente do Centro de Saúde de Loulé e, 

possivelmente, alguns serviços do  Hospital de Faro. Terá  a capacidade para rastrear alguns dos principais problemas de 

saúde publica, tais como a obesidade ou a hipertensão arterial, as quais, quando presentes nestas faixas etárias, resultam 

frequentemente de maus hábitos alimentares e estilos de vida deletérios. A intervenção e o aconselhamento no meio 

escolar, onde este espaço a maior parte do tempo, poderá revelar-se vantajosa na obtenção de melhores resultados e na 

facilidade de acesso. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Dinamizar o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF). 
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Ações do projeto:  

Aconselhamento individual dos alunos; Articulação estreita com o GAAF;  Colaboração com o projeto de 

educação para a saúde e saúde escolar; Articulação com os serviços da comunidade na área da saúde. 

Objetivo geral:  

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s):  

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Divulgação em assembleia de pais; reunião com diretores de turma; reunião com os delegados de 

turma;  Divulgação online, através do site do agrupamento; Criação de um blogue; Cartazes e folhetos. 
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COMUNICAR  

RESPONSÁVEL(EIS)  

Professor Bibliotecário - 1º Ciclo,  Adriano Aires 

Educadoras de Infância dos Jardins-de-infância. 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Bibliotecas Escolares do 1.º ciclo e salas dos Jardins-de-infância. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Duração das Sessões: 1h; Periodicidade: quinzenal 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

«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 as crianças a frequentar o ensino Pré-Escolar». 

É inegável a importância do domínio das competências comunicativas, nomeadamente ao nível da oralidade, da leitura e da 

escrita, para a plena inserção do indivíduo, e consequente usufruto dos direitos de cidadania, na sociedade actual, 

altamente tecnológica e competitiva.  

A linguagem oral e a linguagem escrita são competências básicas condicionantes de toda a aprendizagem escolar, quer no 

que respeita à Língua Materna propriamente dita, quer relativamente às restantes áreas curriculares. Se considerarmos os 

estudos recentes no domínio da literacia, parece evidente a necessidade e urgência de conjugar esforços para melhorar o 

ensino da Língua Materna e enquadrar socialmente este esforço na vida das comunidades educativas.  

É indispensável e premente uma reflexão sobre a problemática da literacia e a promoção do desenvolvimento de 

competências do saber e do saber fazer dos Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico, na área da Língua 

Materna. 

O presente projeto de articulação curricular visa a atualização de saberes e a reflexão crítica sobre práticas pedagógicas que 

proporcionem mudanças concretas e significativas nas aprendizagens dos alunos, procura ainda rentabilizar a mais-valia 

dos recursos humanos e físicos das Bibliotecas Escolares, com o objetivo de sensibilizar o público em questão, para as 

questões emergentes da Atualização Científica e Metodológica dos Educadores de Infância na Área de Expressão e 

Comunicação em Língua Portuguesa. 

As metodologias e estratégias a desenvolver estão ancoradas nas práticas preconizadas pelo extinto Programa Nacional de 

Ensino do Português (PNEP). Este projeto toma como ponto de partida algumas orientações emanadas pelo Ministério da 

Educação (Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar) e foi elaborado com a finalidade de desenvolver as 

competências linguísticas das crianças a frequentar a Educação Pré-Escolar.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 
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Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

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. 

 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Ações do projeto:  

Reflexão sobre o papel da linguagem oral na formação da criança; Planificação e aplicação de estratégias 

e actividades potencializadoras do desenvolvimento da linguagem oral e da literacia; Partilha de 

experiências; Debates sobre práticas pedagógicas, face às exigências do novo paradigma educacional. 

Práticas de desenvolvimento da literacia no Pré-Escolar; Produção de parâmetros de desenvolvimento e 

compreensão da linguagem oral e escrita. 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Ações do projeto:  

Atividades de desenvolvimento da Consciência Fonológica; Reconhecimento e Escrita de Palavras do 

quotidiano; Uso de diversos instrumentos de escrita ( e.g.: lápis, caneta). Exercicios de conhecimento 

das Convenções Gráficas; Exercícios para predizer acontecimentos numa narrativa através das 

ilustrações. Uso do desenho, garatujas ou letras para fins específicos. 
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Dimensão:  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Objetivo geral: 

 MONITORIZAR OS RESULTADOS ESCOLARES  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver mecanismos de aferição das aprendizagens 

Ações do projeto:  

Criar e aplicar testes de linguagem às crianças com 5 e 6 anos para identificação das principais 

dificuldades no domínio da oralidade (articulação; léxico; morfossintático). 
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JORNAL 100COMENTÁRIOS 

RESPONSÁVEL(EIS) 

IOLANDA ANTUNES;  

Equipa: Fátima Joaquim e Stella Ferreira. 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Na sala dos professores. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

No horário atribuído aos docentes e sempre que 

 necessário para fechar edição ou trabalhar em parceria.  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Um jornal é um instrumento de construção de uma identidade, na medida em que não se limita a divulgar o trabalho da 

comunidade escolar, como também se apresenta como um instrumento de reflexão e de  construção de conhecimento. 

Assim, o 100comentários apresenta-se como um espaço de promoção e divulgação científica, nomeadamente daquelas 

matérias que contribuem para o sucesso do processo ensino/aprendizagem e para o enriquecimento cultural e cívico dos 

alunos e da comunidade educativa, tal está patente no Magazine, nas rubricas: Artes, Ciência, Sugestões de Leitura, Cultura 

e Fotografia. No que se refere à questão da identidade, tem lugar cativo no jornal, a rubrica “A Nossa Escola”, lugar de 

polifonia, reflexo do mundo onde está integrada e das preocupações que nos ocupam, esta é também um espaço para 

divulgar atividades, eventos e cumplicidades. Constituiu também motivo de seleção dos temas a analisar, o serem passíveis 

de debelar problemas detetados na escola nas rubricas “Editorial” e  “Em Análise”. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 
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Ações do projeto:  

Aplicar no jornal os textos e trabalhos produzidos no âmbito das diferentes disciplinas, nomeadamente 

as apresentações de livros das aulas de Português para a rubrica das sugestões de leitura, os trabalhos 

de investigação que versam sobre problemas da sociedade contemporânea ou outros que interessem os 

alunos. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de 

problemas 

Ações do projeto:  

Desenvolver competências de articulação de raciocínio, expressão escrita e análise crítica através da 

elaboração de textos: notícias, reportagens,  críticas literárias, crónicas, comentários de opinião, 

poemas, pasatempos, etc. 

Objetivo geral: 

RECONHECER O VALOR DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Reconhecer o mérito e a excelência dos alunos da ESLA 

Ações do projeto:  

Elaboração de reportagem e entrevistas sobre a festa da entrega dos prémios de mérito, valor e 

excelência; divulgação da entrega de outros prémios atribuídos a membros da comunidade escolar 

através da feitura de notícias. 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

RECONHECER VALORES DA CIDADANIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Implementar o Quadro de Valor 

Ações do projeto:  

Produção e edição de 5 jornais ao longo do ano letivo que evidenciam os valores da comunidade 

educativa. 

Dimensão:  

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo geral: 

RECONHECER VALORES DA CIDADANIA 
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Objetivo(s)estratégico(s): 

Dinamizar o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

Ações do projeto:  

Atribuição de uma rubrica trimestral ao GAAF, de modo a divulgar o seu trabalho. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Elaboração de notícias e reportagens fotográficas que divulgam a participação do agrupamento em 

atividades culturais, desportivas e de solidariedade. 



Ano letivo 2014 /2015                                  Página 12 de 70                                               Coordenação de Projetos 

DESPORTO ESCOLAR 

RESPONSÁVEL(EIS) 

FÁBIO FRAGOSO 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Espaços Desportivos. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Depende de cada grupo-equipa. 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Desporto gratuíto para todos os alunos do agrupamento. Torneios internos e externos ao agrupamento. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

RECONHECER O VALOR DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Reconhecer o mérito e a excelência dos alunos da ESLA 

Ações do projeto:  

Festa da Educação Física 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

RECONHECER VALORES DA CIDADANIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Implementar o Quadro de Valor 

Ações do projeto:  

Festa da Educação Física 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 
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Objetivo(s)estratégico(s): 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Ações do projeto:  

O desporto por vezes pode ser um elemento facilitador da integração, do aumento da autoestima, da 

prevenção das situações de indisciplina no contexto escolar. 

Dimensão:  

Relação escola / comunidade 

Objetivo geral: 

Promover o agrupamento e a sua identidade 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Encontros de Desporto Escolar. 

Festa da Educação Física. 

Outras actividades pontuais (espreitar a escola, etc.) 
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PROJETO 4BIO  

RESPONSÁVEL(EIS) 

CONCEIÇÃO SILVA  

ZENAIDA LIMA 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Sala B11 e B12 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Quarta-feira das 14:30 às 16:30 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O 4BIO visa a transferência do conhecimento teórico, obtido em contexto de sala de aula, por meio de uma prática 

reflexiva, em situações que possibilitam mobilizar saberes, combiná-los e inventar estratégias originais a partir dos recursos 

disponíveis.  Nesse sentido, no ano letivo 2014/2015, os alunos irão desenvolver projetos de desenvolvimento no âmbito da 

aquoponia, hereditariedade e botânica. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES  

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Ações do projeto:  

Preparação do espaço e equipamento; Pesquisa científica;Formalização escrita do projeto; Atividades 

práticas, laboratoriais e saídas de campo; Análise e registo de parametros fisico-químicos; Observações 

macro e microscópicas; Elaboração de tabelas e gráficos; Reuniões semanais; Participação do “espreitar 

a escola”. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 
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Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Ações do projeto:  

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento; Colaboração da comunidade e  dos encarregados de 

educação no projeto;  Desenvolvimento de um blogue de divulgação das atividades desenvolvidas 

semanalmente. (www.4bio.weebly.com) 

 

http://www.4bio.weebly.com/
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AMIGO É… 

RESPONSÁVEL(EIS) 

ANA PEREIRA 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Escola E B 2, 3 S. Pedro do Mar,  

Escola Secundária Drª Laura Ayres e outros.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

3ª feira, das 13.30h às 14.20h;  

4ª feira, das 13.30h às 14.20h e das 15.30h às 16.20h. 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O projeto Amigo É… tem como ponto de partida a vontade de incutir nos jovens o espírito da amizade, da entreajuda, do 

saber ser/saber estar, desenvolver a sua autonomia e promover uma cidadania ativa. Enquanto projeto aglutinador de 

ações de voluntariado com as turmas, fomenta a participação dos vários agentes educativos da comunidade, valorizando o 

Agrupamento no Concelho e projetando os seus aspetos humanistas. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Atividades de articulações de conteúdos curriculares da História e da Geografia de Portugal promovendo 

competências de cidadania sustentável e participativa. 

Dimensão:  

Resultados sociais 

Objetivo geral: 

Reconhecer valores da cidadania 
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Objetivo(s)estratégico(s): 

Implementar o Quadro de Valor 

Ações do projeto:  

Atividades de promoção do espírito de empenho, solidariedade, respeito pelo próximo, participação, 

postura, tolerância e cooperação. 

Objetivo geral: 

Prevenir o abandono, absentismo e indisciplina 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Ações do projeto:  

As ações de voluntariado e solidariedade através do Projeto Amigo É… que permitem fomentar e 

fortalecer  harmoniosas relações interpares, com os professores e  demais membros da comunidade 

educativa e local.  

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Participação dos alunos, encarregados de educação, professores e funcionários em atividades de 

solidariedade e voluntariado, caso da 17ª Campanha do Banco Alimentar contra a Fome no Algarve-

BACFA- nos dias 29 e 30 de novembro, no “Continente” de Quarteira, tendo permitido recolher 2.349,0 

Kg de alimentos. Ao longo do ano letivo serão desenvolvidas outras ações de solidariedade, e ainda a 

realização da 18ª Campanha do Banco Alimentar em maio. O trabalho de voluntariado do Agrupamento 

nesta campanha foi reconhecido pela direção do Banco Alimentar e dado a conhecer à Fundação 

António Aleixo, com quem se articulou. Todas as ações são divulgadas no blogue 

http://escolinhaportuguesa.blogspot.pt  e nos meios que o Agrupamento considerar oportunos. São 

ainda partilhadas pelos encarregados de educação nas redes sociais. 

 

http://escolinhaportuguesa.blogspot.pt/
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BIBLIOTECA ESLA / CENTRO DE RECURSOS / CENTRO DE APRENDIZAGEM  

RESPONSÁVEL(EIS) 

JOÃO LOPES 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

ESCOLA SECUNDÁRIA DRA LAURA AYRES 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

08:30-17:30 (BE/CRE); 09:00-13:00 e 14:00-17:00  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Organização e gestão dos recursos humanos, materiais e fundo documental pertencente à Biblioteca e sua maximização, 

tendo em conta os objetivos estipulados no protocolo celebrado com a Rede de Bibliotecas Escolares. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Criação e desenvolvimento de atividades complementares às lecionadas em contexto de sala de aula, 

em articulação ou sob solicitação dos docentes / grupos / departamentos: dias comemorativos / 

evocativos, exposições, ciclos de cinema, ações de formação, aquisição de fundo documental, sessões 

de leitura, referências bibliográficas, auxílio à pesquisa de informação, convite e acolhimento de autores 

/ ilustradores / individualidades. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 
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Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de 

problemas 

Consolidar e aprofundar práticas de apoio educativo prestado a alunos com NEE e alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou competências extraordinárias. 

Ações do projeto:  

Coordenação da participação dos alunos em concursos de leitura e de escrita; orientação no 

cumprimento dos contratos de leitura; criação e orientação de estágio profisisonalizante para alunos 

com nee; criação de ações de formação e de informação sobre a utilização de instrumentos de pesquisa 

e cumprimento de normativos nacionais 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 

Ações do projeto:  

Fomento da utilização do fundo documental para leitura lúdica; organização do espaço para sua 

utilização como local de lazer; diversificação / conversão dos suportes do fundo documental; atualização 

do fundo documental.  

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Criação de concursos e atividades para pais e encarregados de educação (ranking de leitores; ações de 

formação sobre internet segura); divulgação das atividades no blogue da biblioteca e na página do 

facebook da biblioteca; produção de artigo regular para o jornal do agrupamento centrado nas 

atividades das bibliotecas 

Área de intervenção:  

ORGANIZACIONAL 

Dimensão:  

GESTÃO 
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Objetivo geral: 

OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO INTERNA E O FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Estabilizar procedimentos organizacionais durante a vigência do projeto educativo 

Ações do projeto:  

Definição / revisão do regulamento da biblioteca; criação do manual de utilização do bibliobase; 

implementação do modelo de avaliação das bibliotecas escolares;  

Formação acreditada em organização de bibliotecas para assistentes operacionais; Dinamização de 

ações de formação sobre normativos nacionais (np405). 
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TURMA CLIL 10º ANO 

RESPONSÁVEL(EIS) 

MARIA JOÃO SOARES 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Sala de aula de Matemática, Física e Química, 

Biologia, Filosofia e Educação Física 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Dentro do horário semanall da turma  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

CLIL – Content Language Integrated Learning – é um exemplo de como otimizar em educação uma evolução da nossa 

sociedade atual em que vemos a integração substituir a fragmentação. A aprendizagem de conteúdos através de língua 

estrangeira é uma prática pedagógica inovadora, que tem como principal objectivo a convergência entre a aprendizagem 

dos conteúdos de várias disciplinas e da língua estrangeira selecionada. A metodologia CLIL tem vindo a ser utilizada, desde 

1994, em grande parte dos países europeus ao nível do Ensino Primário, Secundário, Profissional e Universitário. Para além 

de um maior sucesso na aprendizagem da língua estrangeira utilizada, vários estudos comprovam que os alunos a quem foi 

aplicada esta metodologia atingiram os mesmos, ou melhores, resultados nas várias disciplinas. Inesperadamente, 

obtiveram também melhores resultados na aprendizagem da língua materna.  

A aprendizagem em CLIL não se destina apenas aos “melhores alunos”, muito pelo contrário, a análise do sucesso de alunos 

médios comprovou que estes melhoraram o seu desempenho nas várias disciplinas,  e desenvolveram competências socio-

culturais que enriqueceram a sua vida pessoal e profissional.  

Neste ano letivo, foi constituída uma equipa de trabalho inicial formada por professores de matemática, física e química, 

biologia e geologia. Mais tarde, os professores de filosofia e educação física aderiram ao projeto, com uma participação de 

dimensão menor. A metodologia foi aplicada a uma turma que iniciou o 10º ano (o 10º A) e a língua estrangeira selecionada 

foi o inglês. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 
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Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo. 

Ações do projeto:  

Os professores reunem regularmente no início de cada período para planificar, a meio do período para 

monitorizar, e no final do período para avaliar. A restante comunicação efetua-se preferencialmente  

por email. 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Os professores reunem regularmente no início de cada período para planificar, a meio do período para 

monitorizar, e no final do período para avaliar. A restante comunicação efetua-se preferencialmente  

por email. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras desde o início da escolaridade  

Ações do projeto:  

Como referido na descrição do projeto, os estudos apontam para um maior sucesso dos alunos a todas 

as disciplinas. Assim o esperamos. Há que avaliar a implementação do mesmo ao nível dos resultados 

dos alunos no final do ano.  Para além deste objetivo  há ainda a evidente mais-valia para a futura vida 

universitária destes alunos que ao integrarem qualquer curso universitário dentro da união europeia 

lecionado em inglês, terão, à partida, as ferramentas linguísticas adequadas às suas necessidades. 

 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 
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Ações do projeto:  

Aqui pensamos nas necessidades futuras de mobilidade educativa e, consequentemente, profissional. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE  

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Universidades e foram feitas algumas experiências no Porto, ao nível do 1º Ciclo. Numa escola em 

Almada avançou-se com este projeto ao nível do terceiro ciclo, com excelentes resultados, o projeto foi, 

infelizmente terminado por questões processuais que se prenderam com a saída da coordenadora da 

escola. Ao lançarmos este projeto, no ensino oficial Secundário, somos, pois, pioneiros no país. 

Dimensão:  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Objetivo geral: 

MONITORIZAR OS RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver mecanismos de aferição das aprendizagens 

Ações do projeto:  

Cada conteúdo lecionado em inglês é testado, nos instrumentos de avaliação da disciplina, nas duas 

línguas de ensino, com dois objetivos claros o de tentar avaliar em que língua temos o maior número de 

respostas e também o sucesso destes alunos por comparação com as turmas regulares. 
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ESCXEL – REDE DE ESCOLAS DE EXCELÊNCIA  

RESPONSÁVEL(EIS) 

LUÍS REIS  

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

…… 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

…… 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Este projeto, desenvolvido por uma equipa de investigadores do CESNOVA da Universidade Nova de Lisboa, tem como 

objetivos: capacitar as escolas e a comunidade para a promoção da Excelência educativa; capacitar tecnicamente e 

assessorar os Municípios para a adoção de planos e estratégias de desenvolvimento local; identificar, difundir e monitorizar 

as “boas práticas” escolares; desenvolver modelos de monitorização de desempenho e autoavaliação das escolas. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO  

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Este ano, temos estado a aplicar testes diagnósticos de Linguagem e de Matemática ao 1º ano do 1º 

ciclo para averiguar das metas atingidas no pré-escolar. Iremos, no 2º período, proceder à avaliação da 

velocidade de leitura nos restantes anos do 1º ciclo. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES  

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR  
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Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de 

problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Ações do projeto:  

Este ano, temos estado a aplicar testes diagnósticos de Linguagem e de Matemática ao 1º ano do 1º 

ciclo para averiguar das metas atingidas no pré-escolar. Iremos, no 2º período, proceder à avaliação da 

velocidade de leitura nos restantes anos do 1º ciclo. 

Dimensão:  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Objetivo geral: 

MONITORIZAR OS RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver mecanismos de aferição das aprendizagens  

Ações do projeto:  

Este ano, temos estado a aplicar testes diagnósticos de Linguagem e de Matemática ao 1º ano do 1º 

ciclo para averiguar das metas atingidas no pré-escolar. Iremos, no  2º período, proceder à avaliação da 

velocidade de leitura nos restantes anos do 1º ciclo.  



Ano letivo 2014 /2015                                  Página 26 de 70                                               Coordenação de Projetos 

PROJETO EVA  

RESPONSÁVEL(EIS) 

ARLÉSIO COELHO  

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Biblioteca  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

4ªf – das 14h30 às 16h  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Projeto de cooperação entre alunos, em que os mais velhos ajudam os mais novos a ultrapassar algumas dificuldades em 

diferentes matérias.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Ações do projeto:  

Todas as semanas alunos mais velhos procuram ajudar os alunos mais novos e com dificuldades, a 

ultrapassar e consolidar conteudos escolares nas diferentes disciplinas. 
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GAAF  (GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA) 

RESPONSÁVEL(EIS) 

MÓNICA SIMÕES (ASSISTENTE SOCIAL) 

SUSANA FERNANDES (MEDIADORA) 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Escola Secundária Drª Laura Ayres de Quarteira, bloco C.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

--- 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O Gabiente de Apoio ao Aluno e à Família é dinamizado por duas técnicas da área social e tem como finalidade contribuir 

para o crescimento harmonioso e global dos alunos. Tem como público alvo toda a comunidade escolar, promovendo um 

ambiente mais facilitador da integração escolar e social.  Para tal, o gabinete procura adpatar a sua ação às particularidades 

da população alvo, procurando dar resposta às necessidades a nível social e da mediação, aproximando a escola à 

comunidade. Assim, propõe-se: acompanhar direta e individualmente todos alunos e famílias que voluntariamente se 

dirigam ao gabinete, ou  que sejam sinalizados; prestar apoio sócio-educativo aos alunos e famílias; informar, orientar e 

encaminhar as diferentes situações sinalizadas para as diversas respostas sociais existentes na comunidade; estabelecer 

estratégias adequadas às carateristicas e necessidades de cada aluno e família; mediar a relação alunos, escola e família; 

desenvolver atividades que permitam o desenvolvimento de competências sociais e pessoas, de todos os envolventes, e 

promover a aproximação da escola à comunidade; diagnosticar e avaliar situações de grave carência económica.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS  

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Dinamizar o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 
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Ações do projeto:  

Atendimento sociofamiliar; Mediação escolar; Apoio tutorial ; Ações de capacitação para alunos e 

familiares. 

O gabinete tem uma ação preventiva, formativa e de acompanhamento  nas seguintes áreas: 

- Higiene habitacional e saúde pública 

- Busca ativa de emprego 

- Bullying 

- Treino de competencais sociais  e pessoais 

- Integração no mercado de trabalho, “oportunidades para ti” 

- “consumo responsável” para alunos do 1º ciclo 

- Grupos de reflexão, orientados pelas técnicas do gaaf e do projeto akreditar+, para encarregados de 

educação, sobre comportamentos de risco na adolescência; 

- Comportamentos aditivos 

- Workshop de “cozinha economica” 

- GAS – Gabinete de Aconselhamento em Saúde   

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE  

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Cabazes de natal; “Natal solidário”; recolha de alimentos. 

Acordos de promoção de apoio social /pedagógico. 

Aproximação e maior envolvimento dos pais na vida dos seus educandos e do agrupamento em geral.  

Divulgação: 

- No agrupamento 

- No jornal “100 comentários” 

- Em: www.esla.edu.pt 

- Em : www.facebook.com/gaaf 

 

http://www.esla.edu.pt/
http://www.facebook.com/gaaf
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CLUBE DOS LEÕES  

RESPONSÁVEL(EIS) 

CONCEIÇÃO LOURO  

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Sala EVT2  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

14:30,  Quartas feiras  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

É um espaço aberto a todos os alunos do 2º ciclo e também à comunidade  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Atividades de articulação entre as várias disciplinas. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Ações do projeto:  

Atividades de pintura e culinária. Leitura de textos e Teatro. Resolução dos trabalhos de casa e 

esclarecimento de dúvidas.  
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CLUBE LUSOMAT  

RESPONSÁVEL(EIS) 

ANA MARGARIDA NETO E CARLA LACERDA 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Sala 3 da Escola E. B. 2,3 de Quarteira 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Quartas feiras, das 14:30h às 16:20h. 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Este projeto visa, essencialmente, a melhoria dos resultados escolares das áreas de Português e Matemática, em 

articulação. Paralelamente, existe a aspiração de diminuir o diferencial entre as classificações internas (frequência) e as 

classificações externas (provas finais nacionais). 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

As docentes reuniram, semanalmente, planificando atividades articuladas, de forma a sensibilizar os 

alunos para a importância e indissociabilidade do Português e da Matemática “que andam sempre de 

mãos dadas.” 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 
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Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Consolidar e aprofundar práticas de apoio educativo prestado a alunos com NEE e alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou competências extraordinárias. 

Ações do projeto:  

Durante este primeiro período, os alunos aprenderam a distinguir facto, opinião e inferência através da 

projeção de um powerpoint e da sua exploração oral; preencheram palavras cruzadas, a partir de pistas 

dadas e construíram algumas pistas para a elaboração de novas palavras cruzadas, onde trabalharam 

sinonímia, focada essencialmente nos verbos declarativos e comunicação matemática direcionada para 

conceitos e vocabulário específico; descodificaram e resolveram uma coletânea de problemas lúdicos, 

intitulada “Brincando aos detetives”, tendo sido salientada a interpretação correta das informações 

dadas e a seleção dos dados relevantes para dar resposta às questões colocadas; leram, sublinharam e 

resumiram as ideias principais de um conto, a partir do qual fizeram o levantamento de dados e criaram 

o seu próprio problema. 
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MATEMÁTICA PARA OS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEL(EIS) 

WALTER FARIAS 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Consultório de Matemática 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Quarta feira 11:30 às 13:20 (2 tempos)  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Apoio matemático aos alunos que estão a terminar o seu curso, tendo ainda alguns módulos de matemática em atraso. 

Além do apoio e formação matemático, há lugar à avaliação final do respetivo módulo.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES  

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Ações do projeto:  

Permitir a formação, o apoio matemático e o término dos módulos de matemática de uma forma mais 

individualizada. 
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MAT+ 

RESPONSÁVEL(EIS) 

NÉLIDA FILIPE  

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

------ 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

----- 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O projeto insere-se no âmbito dos apoios pedagógicos e baseia-se na oportunidade dada aos alunos de usufruírem de aulas 

extra de matemática/matemática A. Estas aulas são caracterizadas por permitirem uma pedagogia mais diferenciada, por 

serem trabalhados os conteúdos em que os alunos revelam mais dificuldades e por se resolverem exercícios com tipologia 

de exame/provas finais, entre outras valências. A comunicação entre os professores titulares das turmas e os professores 

do projeto mat+ é primordial, uma vez que é o professor titular que coordena a informação a ser trabalhada de uma forma 

continua, nessas aulas. Os alunos podem ser divididos em graus de desenvolvimento (intervenção, intermédio, 

desenvolvimento). Os professores são distribuídos por cada um dos níveis ou os professores trabalham em par pedagógico, 

dependendo das estratégias definidas.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 
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Ações do projeto:  

Preparar os alunos para a avaliação externa resolvendo exercícios com a tipologia de exame / prova 

final; Revisão de conteúdos de anos letivos anteriores; Interpretação de enunciados; Esclarecimento de 

dúvidas 
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PORT+ 

RESPONSÁVEL(EIS) 

MARIA MESTRE 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Salas de aula da escola  EB2,3 e 

 da Escola Secundária Dra Laura Ayres 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Ao longo do dia, preferencialmente 

 em início e fim de turno  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

No horário letivo de cada turma é atribuída uma hora (anos sem exame/prova final) ou duas horas semanais (anos de 

exame/prova final); os alunos de duas turmas são divididos em dois ou três grupos, de acordo com as suas 

dificuldades/capacidades e cada docente trabalha com um grupo específico. Tal situação permite apoiar de forma mais 

individualizada os alunos com mais dificuldades e desenvolver competências nos alunos com bom desempenho.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de 

problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Consolidar e aprofundar práticas de apoio educativo prestado a alunos com NEE e alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou competências extraordinárias. 
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Ações do projeto:  

Trabalho de sala de aula na disciplina de português com grupos de alunos de dificuldade homogénea 

para desenvolver atividades, tais como: resolução de questões de compreensão / interpretação de 

textos: compreensão de enunciados escritos e planificação / estruturação das respostas; exercícios de 

expressão escrita: planificação/textualização / revisão de textos; resolução de exercícios de gramática / 

funcionamento da língua; resolução de exercícios de provas finais / exames nacionais / testes 

intermédios; consolidação de conhecimentos; escalrecimento de dúvidas. 
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SABER COMER+SABER CORRER=SABER VIVER 

RESPONSÁVEL(EIS) 

PROFESSORA FILIPA DUARTE 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

As actividades decorrem nas 

 várias escolas do Agrupamento 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

------ 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

A actividade física devidamente orientada é um pilar fundamental para a saúde e bem-estar de todas as crianças e jovens. 

A escola tem seguramente um papel decisivo na difusão, promoção e sensibilização de estilos de vida saudáveis. 

 O Projeto Saber Comer+Saber Correr=SABER VIVER, tem como principal objectivo melhorar qualitativamente e 

quantitativamente o tempo reservado pela escola à actividade física dos alunos, através de estratégias diversificadas e da 

sensibilização de toda a comunidade educativa para a problemática de sedentarismo e obesidade infantil. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

As diferentes actividades são realizadas numa lógica de trabalho articulado com os diferentes conteúdos 

programáticos e diferentes disciplinas. São desenvolvidas com os professores titulares de turma, 

diversas atividades e iniciativas em colaboração com o grupo de Educação Física e Desporto Escolar, 

Enfermeira de Saúde Escolar, coordenadora do PES (Projeto de Educação para a Saúde) e GAAF 

(Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família. Realizamos a monitorização do IMC (Índice de Massa Corporal) 

e a Avaliação da Aptidão Física através da bateria de testes “Fitnessgram”, com os alunos do 1º, 2º e 3º 

ciclos, em articulação com a equipa de saúde escolar e com os professores de Educação Física.  As aulas 

de Expressão Físico-Motora dos alunos do pré-escolar dinamizadas pelos alunos dos cursos profissionais 
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de gestão desportiva bem como, as diversas actividades promovidas em articulação com o GAAF para os 

alunos do ensino pré-escolar são exemplos de actividades realizadas com o objectivo de promover junto 

dos alunos mais novos as boas práticas relacionadas com a alimentação e à actividade física 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 

Ações do projeto:  

Este projecto pretende ajudar a promover junto das crianças e jovens do agrupamento, mais momentos 

de prática através de actividades físicas organizadas. São diversos os estudos que comprovam que o 

exercício físico regular fornece às crianças e jovens inúmeros benefícios. Os adolescentes quanto mais 

participarem em actividades físicas, menor será a probabilidade de adquirirem comportamentos de 

risco e nas crianças que são mais ativas fisicamente, verifica-se uma maior “performance” académica. 

Os jogos de equipa promovem de forma positiva a integração social e facilitam o desenvolvimento das 

capacidades sociais. A escola pode ajudar a promover o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais assentes em projetos e dinâmicas facilitadoras e promotoras de boas práticas que promovam e 

ajudem a integração dos alunos na comunidade escolar 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

As atividades promovidas não se destinam somente aos alunos mas também aos pais, encarregados de 

educação e restante comunidade educativa. A ação de sensibilização- “se souber comer e caminhar a 

minha vida irei prolongar”_parte ii,  é um dos exemplos, pois convida toda a comunidade a participar. 

Esta ação pretende sensibilizar os intervenientes para a importância de estilos de vida ativos e 

saudáveis. A grande maioria das atividades deste projeto são sempre notícia no jornal da escola e na 

página do agrupamento. As festas de natal das diferentes escolas do 1ºciclo, o “espreitar a escola” e as 

festas de final de ano são também exemplos de atividades onde o projecto se insere.  
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SOS FOME 

RESPONSÁVEL(EIS) 

CARLA CANDEIAS 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Escola – horas para desenvolver o  

projeto-organização de atividades 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

2ª feira: 10:30-12:20; 3ª feira: 11:30-12:20;  

4ª feira: 12:30-13:20  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O projeto SOS Fome consiste essencialmente na recolha de géneros alimentares, semanalmente, e na sua distribuição e 

entrega, no final de cada período letivo, às famílias carenciadas da freguesia de Quarteira. A divulgação deste projeto faz-se 

junto dos colegas, em contexto de sala de aula. Com esta iniciativa pretende-se também que mais voluntários abracem esta 

causa. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Ações do projeto:  

Trabalho de sala de aula – recolha de alimentos, semanal, no espaço de hoe, e respetivo 

armazenamento no gabinete de HST; reformulação de panfletos de divulgação do projeto sos fome; 

divulgação do projeto, turma a turma, em contexto de sala de aula, por um grupo de alunos; afixação de 

cartazes pelos diferentes estabelecimentos escolares-eb 2,3 e esla; venda de bolos, durante o espreitar 

a escola, para angariar bens de 1ª necessidade; distribuição de géneros alimentares às famílias 

carenciadas de quarteira numa tarde da última semana de aulas de cada período letivo. 
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CLUBE DE MÚSICA 

RESPONSÁVEL(EIS) 

NATÉRCIA MARTINS E RAQUEL HENRY 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Sala de música 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

Quarta à tarde 14h 16h  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Um espaço para cantar e fazer música  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Os alunos do Coro dão sugestões sobre o tipo de música/canção que querem trabalhar.o CORO ESTÁ 

DISPONIVEL PARA AS SOLICITAÇÕES DA COMUNIDADE ESCOLAR.  

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de 

problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras desde o início da escolaridade 
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Ações do projeto:  

Desenvolver o domínio da voz cantada  

Desenvolver o património cultural 

Cantar canções em diferentes línguas  

Objetivo geral: 

RECONHECER O VALOR DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Reconhecer o mérito e a excelência dos alunos da ESLA 

Ações do projeto:  

Os alunos envolvidos no coro desenvolvem naturalmente um sentido de pertença, dando o seu melhor 

em todas as apresentações, trabalhando em conjunto para o sucesso e a excelência 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 

Ações do projeto:  

O projeto do coro concorre para a diversidade da oferta formativa, dando aos alunos a possibilidade de 

mais uma escolha que pode concorrer para o sucesso do aluno, minimizando tamém a indisciplina pois 

mantém os alunos focados e orientados para um trabalho comum 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Pretende-se que este projeto esteja presente nos eventos do agrupamento, como já o tem feito, 

nomeadamente nas cerimónias de entrega de diplomas, natal, espreitar a escola, etc.  
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]C&T[ PROJETO CIÊNCIA & TECNOLOGIA  

RESPONSÁVEL(EIS) 

MIGUEL NETA 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Desenvolvimento de projetos e atividades, extra currículo, que promovam o desenvolvimento de competências 

relacionadas com a ciência e tecnologia. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Projetos: Ver Estrelas; CanSat Portugal 2015; Detetor de UV; Masterclasses; CERN Virtual Visit; 

Campanhas internacionais de pesquisa de asteroides IASC; Faulkes Telescope. Conferências: Semana 

Mundial do Espaço; Manuel Paiva. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras desde o início da escolaridade 
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Ações do projeto:  

Projetos: CanSat Portugal 2015; Detetor de UV; Masterclasses; CERN Virtual Visit; Faulkes Telescope. 

Objetivo geral: 

RECONHECER O VALOR DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Reconhecer o mérito e a excelência dos alunos da ESLA 

Ações do projeto:  

Projetos: CanSat Portugal 2015; Detetor de UV; Campanhas internacionais de pesquisa de asteroides 

IASC; Faulkes Telescope. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Ações do projeto:  

Projetos: Ver Estrelas. Conferências: Semana Mundial do Espaço; Manuel Paiva. 
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ASSESSORIA NA DISCIPLINA DE FÍSICO-QUÍMICA 

 

RESPONSÁVEL(EIS) 

EDUARDO NAIA E TERESA CARVALHO 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Salas de Aula 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

O estipulado no horário do docente e dos alunos 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

A maioria dos alunos do 3º ciclo que ingressa no ensino secundário, apresenta dificuldades ao nível da expressão oral e 

escrita (leitura e interpretação de textos, de esquemas e de tabelas; elaboração de textos), na relação de conceitos e na 

utilização de linguagem científica, na conversão de unidades, no cálculo matemático e no raciocínio. Acresce ainda, o facto 

de não realizarem um estudo extra-aula e não ter acompanhamento dos pais/encarregados de educação. 

O projeto “assessoria na disciplina de físico-química” direcionado para os alunos do 3º ciclo, conta com  dois professores 

em sala de aula (na mesma sala ou em salas diferentes), o professor titular da turma e um assessor, com os seguintes 

objetivos principais: 

Ao nível dos alunos: Promover a aquisição de competências de caráter processual na disciplina;Promover a aquisição de 

competências de caráter conceptual na disciplina; Fomentar o espírito crítico e científico nos alunos; Suscitar nos alunos 

índices mais elevados de interesse e participação; Consolidar conhecimentos; Gerir soluções diferenciadas em turmas 

heterogéneas. 

Ao nível dos professores: Promover o trabalho de equipa no grupo de docência; Desenvolver a articulação horizontal e 

vertical; Elaborar materiais pedagógicos. 

Ao nível do agrupamento: Contribuir para o aumento da taxa de sucesso; Contribuir para o aumento da qualidade do 

sucesso educativo; Contribuir para a redução do abandono escolar. 

Pretende-se garantir a melhoria da qualidade do ensino, dos resultados da aprendizagem dos alunos e das condições que 

promovem o combate ao abandono escolar, ao facultar aos alunos um apoio mais individualizado, em contexto sala de 

aula, quer aos alunos que revelam mais dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos, quer aos alunos, que não 

revelando dificuldades, podem ter um reforço para potenciar as competências evidenciadas. 

O projeto é MONITORIZADO E AVALIADO, trimestralmente, com a ELABORAÇÃO do relatório de avaliação intermédia e, no 

final do ano letivo é elaborado o relatório anual. O processo de monitorização e de avaliação  é realizado tendo em conta os 

indicadores de medida e as metas definidas, no projeto, para a taxa de sucesso e para a qualidade do sucesso. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 
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Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Consolidar e aprofundar práticas de apoio educativo prestado a alunos com NEE e alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou competências extraordinárias. 

Ações do projeto:  

- Realização de reuniões de aferição, em cada turma e, prévias à realização da assessoria, para 

Identificação, do grupo de alunos com mais dificuldades/com melhor desempenho e das tarefas 

específicas a desenvolver  

- Adoção de estratégias diversificadas, tais como: resolução de exercícios idênticos aos resolvidos na 

aula e em que os alunos apresentaram dificuldades; sistematização da metodologia de resolução de 

exercícios “tipo”, seleção de exercícios do caderno de exercícios; resolução de exercícios com os alunos 

com melhor desempenho 

- Reuniões entre o professor da turma e o professor assessor para troca de informações acerca do 

trabalho desenvolvido. 
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INTERCAMBIO DE JOVENS DE LONGA E CURTA DURAÇÃO  

RESPONSÁVEL(EIS) 

LURDES SEIDENSTRICKER 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

As palestras informativas e as entrevistas são na ESLA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

---- 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Projeto em parceria com o AIRC – Almancil International Rotary Club – que faz a divulgação, juntamente com os alunos que 

já foram premiados, do projeto, entrega as candidaturas e faz as entrevistas, a seleção dos alunos e a distribuição pelas 

famílias de acolhimento e os “Summer Camps”. È uma oportunidade única para os nossos alunos de Ingles, do ensino 

secundário, em especial os mais desfavorecidos  economicamente, de poderem ter uma experiencia de convívio e de 

aprendizagem  num país estrangeiro. Tem lugar nas férias de Verão.  

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Palestra  e entrevista em inglês por membros do AIRC 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 
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Ações do projeto:  

Permanência numa familia de acolhimento e num campo de ferias num pais estrangeiro, sendo o ingles 

a lingua de comunicacao, o que contribui  para melhorar as competências linguisticas e a motivacão 

para a escola. 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

RECONHECER VALORES DA CIDADANIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Implementar o Quadro de Valor 

Ações do projeto:  

Os alunos representam o país e a escola e convivem com jovens de muitas nacionalidades 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Divulgação nas turmas e nos vários canais de comunicacao da escola. Posterior divulgacao  das 

experiências/vivências dos alunos junto dos membros da airc  e dos pais, num jantar convivio 

promovido pelo airc 
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APOIO AO ESTUDO DE FÍSICA E QUÍMICA A  

RESPONSÁVEL(EIS) 

TERESA CARVALHO 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

O apoio é lecionado numa sala do bloco e 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

O estipulado no horário do docente e dos alunos 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

A taxa de sucesso dos alunos na disciplina e de física e química A tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos. 

As causas são de natureza diversa, podendo destacar-se: a falta de atenção na sala de aula, a falta de estudo extra aula, a 

falta de competências em língua portuguesa e matemática e a falta de acompanhamento dos pais/ee. 

Contudo, alguns alunos, apesar do seu esforço, não conseguem obter o sucesso escolar que estaria ao seu alcance, pois 

trabalham com métodos inadequados e não têm apoio suficiente para ultrapassar as suas dificuldades. 

Este projeto constitui um complemento pedagógico e curricular e encontra-se direcionado para os alunos do 10º e 11º anos 

do curso de ciências e tecnologias 

As aulas de apoio ao estudo ocorrem semanalmente e visam proporcionar condições para a melhoria do sucesso e da 

qualidade das aprendizagens dos alunos na disciplina de física e química A. 

O projeto é monitorizado e avaliado, anualmente, com a elaboração de um relatório, de modo a ser possível o estudo do 

efeito da sua aplicação (análise do sucesso e da qualidade das aprendizagens dos alunos, como consequência do seu 

envolvimento nas atividades realizadas no apoio ao estudo). 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Consolidar e aprofundar práticas de apoio educativo prestado a alunos com NEE e alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou competências extraordinárias 
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Ações do projeto:  

Adoção de estratégias diversificadas, tais como: resolução de testes formativos tendo por referência as 

dificuldades identificadas; resolução de exercícios idênticos aos resolvidos na aula e em que os alunos 

apresentaram dificuldades; sistematização da metodologia de resolução de exercícios “tipo”, seleção de 

exercícios do caderno de exercícios; elaboração de fichas / testes formativos para os alunos com melhor 

desempenho, e explicitação dos critérios de classificação. 

Estas estratégias permitem: 

- desenvolver no aluno uma atitude positiva face ao estudo; 

- promover a auto confiança do aluno; 

-  desenvolver técnicas e métodos de estudo; 

-  consolidar conhecimentos; 

-  esclarecer dúvidas. 

Desenvolvimento de um plano de trabalho, nas aulas de apoio ao estudo lecionadas nas turmas do 11º 

ano, de preparação para o exame nacional (revisão de conteúdos do 10º e 11º anos e resolução de 

testes intermédios e exames dos anos letivos anteriores) 
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PROMOÇÃO DO SUCESSO NA DISCIPLINA DE FÍSICA E QUÍMICA A  

RESPONSÁVEL(EIS) 

EDUARDO NAIA E TERESA CARVALHO 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

SALAS DE AULA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

O ESTIPULADO NO HORÁRIO DO DOCENTE E DOS ALUNOS 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

São dois os professores do grupo 510 (física e química), em sala de aula (na mesma sala ou em salas diferentes), o professor 

titular da turma e um assessor.  

O projeto “promoção do sucesso na disciplina de física e química a ” direcionado para os alunos do do 10º e 11º anos de 

ciências e tecnologias tem como objetivos principais, 

- promover a aquisição de competências de caráter processual na disciplina; 

- promover a aquisição de competências de caráter conceptual na disciplina; 

- fomentar o espírito crítico e científico nos alunos; 

- suscitar nos alunos índices mais elevados de interesse e participação; 

- gerir soluções diferenciadas em turmas heterogéneas; 

- reduzir o número de anulações de matrícula na disciplina de física e química a; 

- aumentar o número de classificações iguais ou superiores a dez valores no exame nacional. 

A assessoria é ministrada num dos dois blocos de 100 minutos relativos à carga letiva/horária da disciplina. 

O professor titular da turma e o respetivo assessor, semanalmente, definem o plano de trabalho e prepararam os materiais 

necessários.  

Pretende-se garantir a melhoria da qualidade do ensino, dos resultados da aprendizagem dos alunos e das condições que 

promovem o combate ao abandono escolar, ao facultar aos alunos um apoio mais individualizado, em contexto sala de 

aula, quer aos alunos que revelam mais dificuldades na aquisição e aplicação de conhecimentos, quer aos alunos, que não 

revelando dificuldades, podem ter um reforço para potenciar as competências evidenciadas. 

O projeto é monitorizado e avaliado, anualmente, com a elaboração de um relatório. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 
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Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Consolidar e aprofundar práticas de apoio educativo prestado a alunos com NEE e alunos com 

dificuldades de aprendizagem ou competências extraordinárias. 

Ações do projeto:  

Realização de reuniões de aferição, em cada turma e, prévias à realização da assessoria, para 

identificação, do grupo de alunos com mais dificuldades/com melhor desempenho e das tarefas 

específicas a desenvolver - adoção de estratégias diversificadas, tais como: resolução de exercícios 

idênticos aos resolvidos na aula e em que os alunos apresentaram dificuldades; sistematização da 

metodologia de resolução de exercícios “tipo”, seleção de exercícios do caderno de exercícios; resolução 

de testes formativos; resolução de exercícios/testes formativos com os alunos com melhor desempenho 

Reuniões entre o professor da turma e o professor assessor para troca de informações acerca do 

trabalho desenvolvido. 
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

RESPONSÁVEL(EIS) 

CÉLIA NOBRE 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO 

Gabinetes de Apoio ao  Adolescente :  

Gabinete Jovem , E.B 2,3  e GABINET na ESLA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

----------  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Em contexto escolar, Educar para a Saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, atitudes e valores 

que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao  bem-estar físico, social e mental. Um dos 

objetivos da escola é a construção de sujeitos livres e responsáveis. Ao nível da  Educação Sexual  pretende-se: o 

desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade; a 

melhoria dos seus relacionamentos afetivo-sexuais; a redução de possíveis consequências negativas dos comportamentos 

sexuais, tais como a gravidez não planeada e as IST; a capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de 

abuso sexuais. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Áreas  Prioritárias da Educação para a Saúde: Alimentação/Actividade Física Avaliação de aptidão física/ 
Fitnessgram (com a colaboração do grupo de educação física); Dias comemorativos; 
Dependências(consumo de substâncias licitas e ilícitas) – sessões de esclarecimento, identificação de 
casos e sinalização com o apoio do GAAF; Educação Sexual – atividades nas turmas de acordo com os 
PTT. 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 
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Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Ações do projeto:  

Promover a educação para a saúde :- sensibilizar para as problemáticas da adolescência; informar sobre 
a importância de hábitos de vida saudáveis;sensibilizar para a prevenção de comportamentos 
desviantes – identificar sinais de alerta- através de questionários; auscultação dos dts; sessões de 
esclarecimento com a colaboração da enfermeira de saude escolar, do gas, do gaaf e do akreditar+. 
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PEPA- PROJETO ESCOLAS PILOTO DE ALEMAO  

RESPONSÁVEL(EIS) 

LURDES SEIDENSTRICKER 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO 

Em vários espaços da escola e fora da escola 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Muitas das atividades são realizadas fora do horário dos alunos e professora., outras em aula.  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Projeto em parceria com o Goethe Institut, a APPA, a DGAE e ANQEP, de divulgação  e apoio ao ensino da língua alemã, que 

permite desenvolver com os alunos inúmeras atividades e envolve-los em vários projetos, desde o Teatro “Alemao em 

Cena”, a um jornal digital “Digitale Klicke”, a exames de certificação “FIT 1”, aulas de alemão a alunos de 5º/6º anos, curso 

livre de alemão, exposições temáticas, comemoração de datas festivas, jornal de parede e cantinho da leitura, entre outros. 

Além disso o GI dá  aconselhamento pedagógico, acoes de sensibilização para alemão, apoia a formação de professores e 

alunos através de workshops e atribuição de bolsas de estudo na Alemanha e envia materiais para os alunos e para a 

escola- dicionários, filmes, mala pedagógica, posters, gramaticas e livros de apoio, etc. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Sempre que possível articular as actividades desenvolvidas com outras disciplinas, como por exemplo as 

exposições – com Português e Ingles  (Märchenwelten – Viagem ao mundo das Fadas) ou com Geografia 

e História(Fall der Berliner Mauer – Queda do Muro de Berlim) na comemoração das datas festivas: 26 

de stembro (Dia Internacional das Línguas); 3 de outubro (Dia da Reunificacao Alema); 9 de novembro 

(25 anos da Queda do Muro de Berlim) 
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Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de 

problemas 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras desde o início da escolaridade 

Ações do projeto:  

Atraves da participação ativa dos alunos, desenvolver as competências e os conhecimentos em língua 

alemã, promover o sucesso educativo, pessoal e social dos alunos e o gosto pela escola: teatro, 

comemoracoes (nikolaus, natal);  participacao em workshops (de teatro, digitale klicke, aemao a 

caminho); realizacao de exames de certificacao do gi;  acoes de divulgacao da lingua pelos alunos mais 

velhos a turmas de 6º e 9º anos; 

Objetivo geral: 

RECONHECER O VALOR DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Reconhecer o mérito e a excelência dos alunos da ESLA 

Ações do projeto:  

Premiar os alunos que representaram a escola/país nas atividades desenvolvidas (encontro 

internacional de teatro escolar em lingua alema, por ex.) 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

RECONHECER VALORES DA CIDADANIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Implementar o Quadro de Valor 

Ações do projeto:  

Premiar os alunos que representaram a escola/país nas atividades desenvolvidas (encontro 

internacional de teatro escolar em lingua alema, por ex.) 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 
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Ações do projeto:  

O ensino do alemão pode ser uma mais-valia para o futuro profissional dos nossos alunos e as atividades 

desenvolvidas são motivadoras da aprendizagem – bolsa de estudo na alemanha; realizacao de exames 

do gi, de certificacao dos conhecimentos em lingua alema 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

 Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Atuação do grupo de teatro para a comunidade educativa; publicação dos trabalhos da atividade 

“digitale klicke” online; divulgar as atividades desenvolvidas no wandzeitung e noutros sitios de 

informação da escola. 
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LEITURA EM VAI E VEM 

RESPONSÁVEL(EIS)  

ADRIANO AIRES 

Professor Bibliotecário  

Professores do 1º Ciclo  

Educadoras de Infância 

 

 

 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O projeto Leitura em Vai e Vem, destinado à educação pré- escolar, pretende incentivar/promover a leitura nos Jardins-de- 

Infância, apostando no prolongamento destas atividades com as famílias.  

Entre os materiais disponibilizados contam-se algumas sacas (uma por cada grupo de cinco crianças), um desdobrável para 

registo de leitura individual e sugestões para os educadores e os pais.  

A par dos materiais, são apresentadas algumas sugestões de registos das atividades realizadas, que os educadores poderão 

utilizar nas atividades pedagógicas.  

Os livros escolhidos, os dias em que cada criança leva a saca, o familiar que leu com a criança ou as palavras novas são 

alguns dos dados que podem ser registados, de modo a proporcionar outras situações de descoberta e de aprendizagem. 

Este projeto será realizado em parceria com as Bibliotecas Escolares do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura 

Ayres nos seguintes moldes: 

- sob proposta das Educadoras, com o aconselhamento das Assistentes Operacionais e de acordo com os recursos 

existentes serão selecionados 10/20 títulos para serem utilizados pelas crianças de cada sala; 

- o período para circulação dos títulos será de 15 dias; 

- serão registados os movimentos em impresso fornecido pelas BE’s. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 
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Ações do projeto:  

Práticas de desenvolvimento da literacia no Pré-Escolar. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES  

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Ações do projeto:  

Promover o gosto por ler em família; Criar hábitos de leitura; Estabelecer o contacto do leitor com o 

livro lido e fomentar a interação com o texto, promovendo o diálogo e o envolvimento emocional e 

cognitivo do indivíduo.     

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

 

Ações do projeto:  

Envolver os pais no processo de formação de leitores; Criar e fomentar hábitos leitores estáveis; 

Ajudar a ler por ler; Orientar a leitura extraescolar; Respeitar e conhecer os gostos pessoais de cada 

criança: respeitar as suas escolhas, pois escolher um livro é afirmar a sua personalidade e a sua 

autonomia; Diversificar meios e suportes literários; Atender aos interesses da criança. 
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OFICINA DAS PALAVRAS 

RESPONSÁVEL(EIS) 

Adriano Aires e Almiro Lemos 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

Bibliotecas Escolares do 1.º Ciclo   

e Biblioteca Escolar da Escola EB2,3 S. Pedro do Mar. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Períodos letivos: 

1.º Ciclo – 9h/16h 

2.º ciclo – 9h/17h  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Projeto de Articulação Curricular entre as Bibliotecas Escolares e as turmas dos 3.º, 4.º e 5.º anos do Agrupamento de 

Escolas Dr.ª Laura Ayres. 

Pretende-se, por um lado, estabelecer uma dinâmica de trabalho que garanta a articulação entre o trabalho realizado nas 

BE e o trabalho de sala de aula, por outro, deseja-se que os alunos utilizem e integrem as suas competências leitoras 

(conhecimento da estrutura dos tipos de textos; capital de leituras; fluência leitora; etc) nas experiências de escrita criativa. 

As ações previstas visam rentabilizar a utilização dos recursos das BE, que pode traduzir-se i) no uso informal do espaço, 

com possibilidades pedagógicas acrescidas e com impacto no funcionamento global da escola; ii) na agregação de recursos 

(livros, outros documentos e equipamentos) com um papel determinante no desenvolvimento do gosto pela leitura e pelo 

saber e na formação socioafetiva e cognitiva dos alunos; iii) na criação de atividades e possibilidades de trabalho 

potenciadoras de melhores aprendizagens, com um papel importante no desenvolvimento de competências que 

correspondam aos desafios digitais e da informação. 

A dinâmica do projeto prevê atividades sequenciais e de ligação entre a BE e a sala de aula que se organizarão em Ciclos de 

Escrita e Sequências Didáticas estruturadas de forma a usarem plenamente os recursos existentes nas Bibliotecas Escolares 

e a respeitarem os diversos circuitos de produção escrita. 

Está prevista a realização de um diagnóstico atempado para prever e orientar uma intervenção que acelere o ritmo de 

aprendizagem da leitura. 

Em suma, o projeto em apreço, pretende promover o ensino da leitura/comprensão de textos em estreita 

relação/articulação com o ensino da expressão escrita. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 
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Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Planificar e desenvolver atividades semanais com todas as turmas dos 3.º, 4.º e 5.º anos, em regime 

tutorial, na Biblioteca Escolar abordando a diversidade da tipologia textual  para  que os alunos se 

apropriem de mecanismos processuais que lhes permitam escrever textos  de diferentes tipos: 

– No 1.º ciclo, inseridas na área do Português da componente letiva: 

– No 2.º ciclo, desenvolvidas no âmbito do Apoio ao Estudo na componente letiva. 

Realizar concursos de leitura e de escrita entre os alunos do 3.º e 4.º ano abordando de forma criativa a 

tipologia de textos estudados; 

Envolver os encarregados de educação no projeto “Escrita a duas mãos”; 

Proceder à planificação de atividades e a abordagem em simultâneo dos conteúdos programáticos, nas 

reuniões semanais; 

Avaliar o sucesso educativo, com histórico, através da análise dos resultados obtidos pelos alunos e a 

sua divulgação; 

Monitorizar o processo de implementação das ações de melhoria. 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Melhorar o sucesso escolar nas disciplinas de matemática e de português 

Ações do projeto:  

Aumentar níveis de literacia; Consolidar competências em Língua Portuguesa; Desenvolver o gosto pela 

leitura e pela escrita; Melhorar as expressões oral e escrita; Desenvolver o pensamento e a capacidade 

de análise/síntese; Desenvolver práticas de reflexão/partilha e cooperação de ideias; Desenvolver 

hábitos de trabalho e de autonomia; Desenvolver capacidades cognitivas e de automotivação; Melhorar 

a utilização da língua em diversos contextos; Sistematizar hábitos de estudo, trabalho e organização, 

autonomia e cooperação; Organizar atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a 

integração e troca de saberes; Dinamizar debates para resolução democrática dos problemas e 

promover a gestão de conflitos de forma pacífica; Promover situações de interação oral e escrita que 

permitam aos alunos intervenções personalizadas, autónomas e críticas; Rentabilizar questões 

emergentes do quotidiano dos alunos das turmas para potenciar desenvolvimento de competências 

transversais; Desenvolver atividades que envolvam esforço, persistência, iniciativa e criatividade; Ajudar 

os alunos na identificação e na análise de estratégias de estudo, de acordo com as suas características 

individuais; 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. 
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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. 

Objetivo geral: 

RECONHECER O VALOR DO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Reconhecer o mérito e a excelência dos alunos da ESLA 

Ações do projeto:  

Realizar concursos de leitura e de escrita entre os alunos dos 3.º, 4.º e 5.º anos abordando de forma 

criativa a tipologia de textos estudados; 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Diversificar a oferta educativa e formativa de acordo com as necessidades educativas dos alunos 

Prevenir e regular situações de indisciplina 

Ações do projeto:  

Dinamizar debates para resolução democrática dos problemas e promover a gestão de conflitos de 

forma pacífica; Promover situações de interação oral e escrita que permitam aos alunos intervenções 

personalizadas, autónomas e críticas; Rentabilizar questões emergentes do quotidiano dos alunos das 

turmas para potenciar desenvolvimento de competências transversais; Desenvolver atividades que 

envolvam esforço, persistência, iniciativa e criatividade; 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Realizar concursos de escrita para envolver os encarregados de educação no projeto “Escrita a duas 

mãos”; Sistematizar hábitos de estudo, trabalho e organização, autonomia e cooperação; 

Parcerias Estabelecidas: 

Direção do Agrupamento ; Biblioteca Municipal; Biblioteca Escolar da Escola Secundária do 

Agrupamento; Gráfica de Loulé - Edição e Publicação em Livro dos Textos produzidos pelos alunos; 

Professores Titulares de Turma (3.º e 4.º anos); Professores da Disciplina de Português (5.º ano); 
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Professores de TIC (AEC); Professora "Filosofia para crianças" (AEC); Professores dos Apoios Educativos; 

Associação de Pais e Encarregados de Educação;  

Parcerias a estabelecer: RBE (Rede de Bibliotecas Escolares); Fundação Calouste Gulbenkian; 

Dimensão:  

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

Objetivo geral: 

MONITORIZAR OS RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver mecanismos de aferição das aprendizagens 

Ações do projeto:  

Realizar um diagnóstico atempado para prever e orientar uma intervenção que acelere o ritmo de 

aprendizagem da leitura. 

Avaliar o sucesso educativo, com histórico, através da análise dos resultados obtidos pelos alunos e a 

sua divulgação; 

Monitorizar o processo de implementação das ações de melhoria. 

Através da monitorização do projeto será ainda possível ajustar o que foi planeado no decurso da sua 

implementação e posterior avaliação (resultados e impactos), e verificar o que foi alcançado e qual o 

seu impacto total, em dois ciclos anuais.  

Durante este processo serão estabelecidas formas de medir o desempenho das ações (indicadores de 

desempenho, critérios de sucesso, etc). 

A monitorização promoverá o uso permanente de ferramentas de gestão (verificação do grau de 

prossecução das ações de melhoria), inquéritos de satisfação aos alunos, aos professores envolvidos e 

aos colaboradores, criação de sistemas de gestão do desempenho, entre outros. 
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WANDZEITUNG- JORNAL DE PAREDE  

RESPONSÁVEL(EIS) 

LURDES SEIDENSTRICKER  

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO 

PLACARD AO LADO DA BIBLIOTECA  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

. 

 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Divulgacao de trabalhos  realizados pelos alunos em contexto de sala de aula; divulgação da língua e cultura dos países de 

língua alema; divulgacao de atividades e projetos em que os alunos estão envolvidos e que se relacionam com a disciplina. 

Conta com a colaboração de todos os professores e alunos de alemão que assim o entendam e está aberto a toda a 

comunidade escolar. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR GERIR DE FORMA ARTICULADA O CURRÍCULO 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Realização de trabalhos individuais e em grupo no âmbito das temáticas estudadas em aula 

Ações do projeto:  

Realização de trabalhos individuais e em grupo no âmbito das temáticas estudadas em aula 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 
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 Promover a aprendizagem de línguas estrangeiras desde o início da escolaridade 

Ações do projeto:  

Desenvolver as competencias em lingua alemã atraves da elaboracao e publicacao  de trabalhos o que 

contribui para motivar os alunos para as tarefas escolares e melhorar o seu sucesso escolar; divulgacao 

dos projetos e atividades em que os aluinos estao envolvidos; publicacao de noticias/trabalhos 

relacionados com datas e festividades  e outros que possam ser entendidos por todos e que despertem 

a curiosidade e o interesse pela língua alema. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Atividade de divulgação aberta a toda a comunidade escolar, exposta num local de acesso a todos 
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INTERACT  

 

RESPONSÁVEL(EIS) 

RAQUEL SOEIRO, aluna 12d (Presidente)  
LURDES SEIDENSTRICKER, professora 
 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Projeto em parceria com o airc – almancil international rotary club –  com sede na esla, sendo a presidente uma aluna 

de 12º ano. É um projeto de voluntariado que pretende essencialmente envolver os alunos nas causas sociais e co-

responsabilizá-los , tornando-os ativos e participativos. As atividades desenvolvidas são da responsabilidade dos 

alunos, com a colaboração e o apoio do airc e da professora, ao longo do ano letivo.  

Relação do projeto com as metas do projeto educativo  

Preencha o quadro abaixo indicando as ações desenvolvidas pelo projeto e o seu enquadramento no projeto educativo 

(clique nos quadrados para selecionar os objetivos estratégicos). 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS SOCIAIS 

Objetivo geral: 

RECONHECER VALORES DA CIDADANIA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Implementar o Quadro de Valor 

Ações do projeto:  

Premiar alunos que se envolvam ativamente na ajuda ao próximo, na escola e na comunidade 

 

Objetivo geral: 

PREVENIR O ABANDONO, ABSENTISMO E INDISCIPLINA 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Prevenir e regular situações de indisciplina 
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Ações do projeto:  

Corrigir comportamentos de indisciplina, abandono e absentismo envolvendo os alunos em causas 
sociais. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de 

solidariedade 

Incentivar os membros da comunidade educativa a participarem na vida do agrupamento 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Reunioes mensais, ações diretas de divulgacao nas turmas , ações de voluntariado dentro e fora da 
escola, divulgação através dos canais de informação da escola.  Atividades desenvolvidas: banco 
aimentar; torneio de basket solidário, ida ao lar de idososo. Atividades previstas: doacao de 
computadores; bolas de golfe e dinheiro para doar, ida ao lar de idosos, entre outas. 
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PROJETO DE CIÊNCIA  

 

RESPONSÁVEL(EIS) 

TERESA CARVALHO,  

EDUARDO NAIA E 

DOMINIQUE PALMA 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO  

As sessões de simulação das atividades realizam-se nas  

salas em que decorrem as aulas das disciplinas de ciências  

naturais e de físico-química nos 7º, 8º e 9º anos. 

As sessões de dinamização das atividades realizam-se:  

nas salas das crianças do pré-escolar, nas salas de aula dos alunos do 1º e do 3º ciclo. 

As reuniões de operacionalização, monitorização e avaliação do projeto realizam-se quer nos estabelecimentos/escolas, 

quer na escola sede do agrupamento. 

Link website: http://eslasprojciencia.wix.com/projeto-de-ciencia 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

As sessões de simulação e de dinamização realizam-se, obrigatoriamente, no horário coincidente com os turnos das 

disciplinas de ciências naturais e físico-química nos 7º, 8º e 9º anos. 

As reuniões de operacionalização, monitorização e avaliação do projeto realizam-se, com os professores de ciências 

naturais e de físico-química, sempre que necessário, à 4ªf à tarde e com as educadoras e professoras do 1º ciclo, em 

qualquer dia da semana, no período da tarde e, sempre que necessário 

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Este projeto da área curricular das ciências físicas e naturais do 3º ciclo tem como principais finalidades: 

- promoção da articulação curricular centrada em conceitos abordados nas disciplinas de ciências naturais e de físico-

química do 3º ciclo e das áreas de conteúdo do pré-escolar e os blocos de apredizagem do 1º ciclo. 

- desenvolvimento de competências na área das ciências experimentais. 

- promoção da educação em ciências, a nível do pré-escolar e do 1º ciclo, tendo por base o ensino experimental e utilizando 

o método científico. 

As turmas do 3º ciclo dinamizam atividades (ao longo do ano) utilizando o recurso “caderno de laboratório” (elaborado por 

todos os professores participantes) e, com a supervisão dos docentes de ciências naturais e de físico-química, da seguinte 

forma: as turmas do 7º ano no pré-escolar e as turmas dos 8º e 9º anos  no 1º ciclo. 

O projeto é monitorizado trimestralmente e avaliado anualmente, com a elaboração de um relatório. 

O projeto de ciência já faz parte do catálogo europeu do projeto stencil (science teaching european network for creativity 

and innovation in learning) onde se pode encontrar mais de 1200 projetos realizados nas escolas de toda a europa. 

http://www.stencil-science.eu/search_initiative.php 

http://www.stencil-science.eu/search_initiative.php
http://www.stencil-science.eu/search_initiative.php
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RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO 

Objetivo geral: 

PROMOVER A ARTICULAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR  

Objetivo(s)estratégico(s): 

Gerir de forma articulada o currículo 

Ações do projeto:  

Reuniões de articulação curricular, no início e termo do ano letivo, para: 
Definição/reformulação dos conceitos abordados nas disciplinas de ciências naturais e de físico-química 
do 3º ciclo, transversais, às áreas de conteúdo do pré-escolar e aos blocos de aprendizagem do 1º ciclo e 
dos respetivos temas/estratégias/avaliação; 
Elaboração dos cadernos de laboratório do pré-escolar e do 1º ciclo 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Aproximar a taxa de sucesso e média internas das provas finais do ensino básico e secundário dos 

respetivos valores nacionais 

Ações do projeto:  

Desenvolvimento de competências na área das ciências experimentais 
Promoção da educação em ciências, a nível do pré-escolar e do 1º ciclo, tendo por base o ensino 
experimental e utilizando o método científico. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Divulgação do trabalho realizado no agrupamento através do website do projeto de ciência. 
Divulgação do trabalho realizado no agrupamento através do catálogo europeu do projeto stencil 
(science teaching european network for creativity and innovation in learning) do qual faz parte o projeto 
de ciência e onde se pode encontrar mais de 1200 projetos realizados nas escolas de toda a europa. 
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CLUBE DE TEATRO ESLA 

 

RESPONSÁVEL(EIS) 

MARIA JOÃO SOARES 

ESPAÇO DE FUNCIONAMENTO 

Sala das Expressões – Bloco E - ESLA 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

3ªs feiras às 17.30h.  

DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

O teatro promove o autoconhecimento e desenvolve a autoconfiança; contribui para o desenvolvimento e formação da 

personalidade dos jovens; concede, a quem o faz, uma perceção melhor do mundo, pois permite não só saber fazer-se 

ouvir mas também escutar o próximo. Fazer teatro exercita o corpo, a mente e a alma, ajuda a ultrapassar a timidez, 

desenvolve a expressão vocal e a expressão corporal aumentando a fluência das duas. Finalmente fazer parte de um grupo 

de teatro é expandir as competências cooperativas e colaborativas e o sentido de responsabilidade. 

RELAÇÃO DO PROJETO COM AS METAS DO PROJETO EDUCATIVO  

Este projeto desenvolve  ações que se enquadram nas seguintes “Áreas de Intervenção/Dimensões/Objetivos” do Projeto 

Educativo do Agrupamento: 

Área de intervenção:  

PEDAGÓGICA / RELACIONAL 

Dimensão:  

RESULTADOS ESCOLARES 

Objetivo geral: 

REDUZIR O INSUCESSO ESCOLAR 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Desenvolver a competência de leitura e interpretação de enunciados escritos e de resolução de problemas 

Ações do projeto:  

Escrita criativa; Expressão e comunicação vocal e corporal; Soluções alternativas, criativas e originais, 
para os problemas; Trabalhar o corpo; Trabalhar a voz; Improvisar; Interpretar pequenos papéis;  
Ajuizar criticamente desempenhos; Produzir materiais, guarda-roupa e cenários. 
Participar ativamente no processo de produção artística. 

Dimensão:  

RELAÇÃO ESCOLA / COMUNIDADE 

Objetivo geral: 

PROMOVER O AGRUPAMENTO E A SUA IDENTIDADE 



Ano letivo 2014 /2015                                  Página 70 de 70                                               Coordenação de Projetos 

Objetivo(s)estratégico(s): 

Promover e divulgar a participação do agrupamento em atividades culturais, desportivas e de solidariedade 

Divulgar o trabalho realizado no agrupamento 

Ações do projeto:  

Pretende-se pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo levando à cena uma 
peça final e participar, em colaboração com a professora de Alemão, Lurdes Seidenstricken, no concurso 
Alemão em Cena do Instituto Goethe. 

 


