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1. ENQUADRAMENTO 
 

“O Projecto Educativo de Escola é o documento que consagra a orientação educativa do Agrupamento 

de Escolas ou da Escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e 

gestão para um horizonte de três anos no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo as quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a 

sua função educativa”. (Decreto-lei nº 75/2008, artigo 9º,alínea a) 

O Projecto Educativo de Escola (PEE) elaborado pelo Conselho Pedagógico e aprovado pelo Conselho 

Geral, numa clara e ampla responsabilização de toda a comunidade escolar, é um conjunto de 

princípios orientadores que se vão concretizando regularmente no Plano Anual e Plurianual de 

Actividades e nos Projectos Curriculares de Turma, sendo o Regulamento Interno outro dos 

instrumentos fundamentais para a gestão do PEE.  

 

Documentos de referência para a elaboração deste Projecto Educativo: 

 

- Relatório de Avaliação Externa (Junho de 2006) 

 Classificações obtidas:  

 - Resultados – bom;  

 - Prestação do serviço educativo – bom;  

 - Organização e gestão escolar – muito bom;  

 - Liderança – muito bom;  

 - Capacidade de auto-regulação e progresso do agrupamento – muito bom. 

 

- Contrato de Autonomia (Setembro de 2007) 

Objectivos Gerais: 

1. Potenciar uma política de negociação e concertação educativa com todos os actores sociais 

intervenientes no processo educativo, visando uma adequada intervenção comunitária. 

2. Contribuir para o desenvolvimento e valorização da entidade cultural do território local. 

3. Promover a melhoria da qualidade da escola enquanto prestadora de um serviço social público. 

4. Potenciar uma cultura de avaliação. 

5. Promover a qualidade da educação.  

- Programa de Intervenção para o Agrupamento apresentado pelo candidato ao cargo de 

Director (Maio de 2009) 

“… o projecto Educativo pretende ser um instrumento de gestão e organização a médio prazo, onde 

estão claramente definidas as suas ambições, fins e objectivos, pressupondo um diagnóstico e a 

expressão das prioridades de desenvolvimento.” 
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Assim, o esquema conceptual do Projecto Educativo da nossa escola assenta nas linhas mestras 

deste programa de intervenção apresentado pelo candidato ao cargo de Director em 2009, 

adequado à realidade do meio social em que se inserem os Jardins de Infância e as Escolas deste 

Agrupamento. 

 

2. QUEM SOMOS 
 

2.1. O AGRUPAMENTO 

2.1.1. História 

 
 

O Agrupamento de Alfornelos surge na sequência de um longo processo de trabalho conjunto que 

se iniciou em 1994/95 com o Projecto Escolas e Comunidade em Movimento que integrava a 

Escola Básica de Alfornelos  e as então designadas EB1 nº1 e nº3 da Falagueira - actualmente 

designadas EB Maria Irene Lopes de Azevedo e EB1 Santos Mattos - em parceria com a Câmara 

Municipal da Amadora, Instituto de Apoio à Criança(IAC) e Associação Unidos de Cabo Verde. 

Desde então que a consecução dos objectivos que  nortearam esse projecto tem sido preocupação 

constante, bem como o desejo de tentar sempre melhorar, corrigir, recomeçar, adaptando-se às 

novas realidades que foram surgindo ao longo deste percurso. 

Quando foi constituído, o Território Educativo de Intervenção Prioritária em 1996/97, às escolas 

acima referidas juntou-se a EB1 nº3 da Brandoa (1997/98) - actual  EB Orlando Gonçalves - e a 

EB1 nº4 da Brandoa (1998/99) - hoje, EB Alice Leite -, bem como o Jardim de Infância nº1 da 

Falagueira, em Novembro de 1998. 

 

O Agrupamento de Alfornelos, constituído por despacho da Secretaria de Estado em 20 de 

Setembro de 1999, integra presentemente todas as escolas mencionadas e ainda o Jardim de 

Infância Orlando Gonçalves, ou seja, três Jardins de Infância, quatro Escolas Básicas de 1º Ciclo e 

uma Escola Básica de 2º e 3º Ciclos. 

 

2.1.2. Logótipo 

A romãzeira, símbolo utilizado no brasão de armas da cidade da Amadora, simboliza 

a cidade que cresce em explosão demográfica e em renovação constante. Porque 

somos uma escola deste concelho e pretendemos a renovação, a romãzeira integra 

também o nosso logótipo. 
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2.2. COMPOSIÇÃO 

 

2.2.1. ESPAÇOS E RECURSOS 

A portaria 406/80 cria a Escola Preparatória de Alfornelos que entraria em 

funcionamento a 22 de Janeiro de 1982. Mas só em 29 Novembro de 

1982 realiza-se a abertura do ano escolar. 

Em Setembro de 1985, foram criadas turmas de Ensino Unificado. Pela 

portaria 587/93a escola passa a denominar-se Escola Básica 2+3 de 

Alfornelos e em 1994 funcionam turmas de Currículos Alternativos. Em 

1999, é homologado o Agrupamento de Alfornelos. 

A Escola tomou o nome do lugar onde foi construída, permitindo a conservação de uma memória, a do 

património toponímico. 

“Alfornelos” está referenciado como lugar, desde meados do século XVIII. Segundo José Pedro 

Machado, em Vocabulário Português de origem Árabe, o topónimo será “uma forma híbrida de al+ lat. 

fornelhu-, diminutivo de furnus, “forno”(?)”. Este nome de ressonância estranha, se explicado aos 

alunos, desperta-lhes a curiosidade por tempos passados, propicia a reflexão histórica e permite 

estruturar noções referentes ao meio em que vivem, em confronto com outros meios mais próximos. 

Manter o nome Alfornelos, prestamos homenagem não a uma pessoa mas às gerações imemoriais que 

aqui habitaram, cultivando o seu pão, cozendo-o nos seus fornos, fornos esses com suficiente 

importância para dar nome a um lugar.   

(in Mourão, Inês, Livro da Escola) 

Hoje, a  Escola ocupa uma área de 39.000 metros quadrados na qual estão implantadas as edificações 

necessárias ao seu funcionamento constituídas por: 

Dois edifícios, um pavilhão gimnodesportivo, um pavilhão pré-fabricado (oficinas), dois polidesportivo 

descobertos, tendo um deles balneários . 

Num dos edifícios mencionados encontram-se doze salas de aula e onze salas específicas para aulas de 

Educação Musical, Educação Visual, Ciências Naturais/Físico Químicas, Educação Visual e 

Tecnológica/Educação Tecnológica e Informática. No mesmo edifício encontra-se o espaço afecto à 

Biblioteca, uma Sala de Informática, um gabinete de CFQ e um gabinete para apoios. Existe ainda uma 

sala de professores, duas casas de banho para alunos e uma para professores. 

No outro edifício encontram-se: 

2.2.1.1. Escola Básica de Alfornelos 
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• Gabinete do Director, Sala dos Coordenadores, com dois gabinetes de atendimento dos Encarregados 

de Educação, Gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação e de Apoios Educativos/ECO, Gabinete 

de Intervenção Precoce e sala de isolamento e Gabinete de Gestão de conflitos. 

• Serviços de Administração Escolar, Portaria, Sala de Unidade de Ensino Estruturado, Sala de Pessoal, 

Polivalente, Papelaria, Sala dos Directores de Turma, Ludoteca, Bar, Refeitório, duas salas de aula e 

um gabinete de apoio aos Audiovisuais. 

 

Está prevista a intervenção de beneficiações (ao abrigo do contrato n.º189/2009, de 23 de Julho, in 

Carta Educativa do Município da Amadora – Relatório de Monitorização 2007-2010) 

 

2.2.1.2. Escola Básica Alice Leite 

 
A escola está localizada no Largo João das Regras, na freguesia de Alfornelos. 

A escola tem sete salas de aula, uma biblioteca/centro de recursos, dois 

gabinetes para apoios, um gabinete para a Coordenação de Escola, uma sala 

polivalente onde funciona também o refeitório, uma cozinha e duas 

arrecadações. 

Está prevista a sua reconversão para EB/JI= 5 TURMAS + 2 SALAS 

 

2.2.1.3. Escola Básica/ JI Maria Irene Lopes de 

Azevedo 

 

A Escola Básica Maria Irene Lopes de Azevedo fica situada no Largo António 

Feliciano de Castilho, na freguesia da Venda Nova. 

Trata-se de um plano centenário (P.C) com oito salas. Tem um anexo, 

Pavilhão Industrial (P.I) com duas salas. 

O logradouro está vedado com grades e rede em volta. 

No edifício P.C funcionam cinco salas de aula incluindo uma sala de Jardim de Infância, uma sala de 

desporto, uma sala de audio-visuais/informática/biblioteca, uma sala como refeitório. 

No P.I. funciona a coordenação/sala de professores, sala de atendimento dos Encarregados de 

Educação, as instalações das Assistentes Operacionais, a sala de material, as casas de banho dos 

professores, das A.O.s, uma sala para Apoios/Serviço Psicologia e Orientação/Gabinete médico. 
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2.2.1.4. Escola Básica – JI Orlando Gonçalves 

 

 A EB/JI Orlando Gonçalves está localizada no Largo Ana de Castro Osório, 

na freguesia de Alfornelos. 

A Escola é formada por rés-do-chão e 1º andar e constituída por dois 

blocos (A e B) .A escola possui 9 salas de aula (uma delas partilhada com 

o ATL); uma Biblioteca/Centro de Recursos; uma cozinha; um 

polivalente/refeitório; uma Sala de Apoio/Sala de Professores; um 

Gabinete de Direcção; um Gabinete de Apoio Psicossocial/SPO/Sala de Isolamento; um Gabinete para 

Assistentes Operacionais; uma arrecadação; duas despensas; balneários; duas casas de banho em 

cada piso; uma sala de Expressão Plástica e espaço ao ar livre destinado ao recreio. 

O Jardim de Infância possui duas salas, uma Sala de Professores, um Gabinete, uma arrecadação, uma 

casa de banho para os alunos e uma casa de banho para adultos. 

O edifício do 1º ciclo tem dez salas, um polivalente e uma salinha  para Assistente s Operacionais. 

 

2.2.1.5. Escola Básica – JI Santos Mattos 

 

A escola está localizada na Rua Dr. Ricardo Jorge (Bairro Girassol) na 

Freguesia da Venda Nova. 

As actuais instalações foram construídas no início dos anos 80 e o Jardim de 

Infância nº 1 da Falagueira funciona nesta escola desde o ano lectivo de 

1997/98. 

É composta por dois edifícios: um para o 1º ciclo e outro para o Pré-escolar e refeitório, uma vasta 

área de recreio com um polidesportivo aberto. 

O edifício do 1º ciclo tem dez salas, um polivalente e uma sala para Assistentes Operacionais. 

Destas dez salas, sete funcionam como salas de aula, uma como biblioteca/videoteca/informática, uma 

como sala da Unidade de Ensino Estruturado e uma como sala de coordenação de Escola. Existem 

ainda quatro casas de banho. Há também um Ginásio no piso inferior. 

O edifício onde funciona o Pré – escolar tem duas salas com respectivas casas de banho, sala para as 

educadoras, dispensa, sala para Assistentes Operacionais, sala de isolamento, três gabinetes onde 

funcionam o SPO, Ensino Especial e um terraço no 1.º andar.  

Este edifício tem um jardim e uma horta pedagógica. 
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2.2.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Ilustração 1 - Organograma do Agrupamento 

 

2.2.3. CARACTERIZAÇÃO SIMPLES DA COMUNIDADE 

ENVOLVENTE 

Nesta secção apresenta-se a caracterização sumária da comunidade envolvente. Assim, refere-se a 

localização geográfica, as características sociais das localidades cujos estabelecimentos integram o 

Agrupamento. 

 

2.2.3.1. Localização Geográfica 

O Agrupamento localiza-se no Município da Amadora, o mesmo foi criado em 11 de Setembro de 1979, 

e estende-se por uma área de 23,79Km2, onde vivem 175 872 habitantes, segundo os dados 

definitivos dos Censos de 2001. 
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Este Município foi o primeiro a ser criado após o 25 de Abril de 1974, deixando de ser nessa data uma 

freguesia do Concelho de Oeiras, ao qual pertencia desde 1916, e inscreve-se na área geográfica da 

AMLN (Área Metropolitana de Lisboa Norte), fazendo fronteira terrestre com os Municípios de Lisboa, 

Odivelas, Sintra e Oeiras. Na altura da sua criação, o Município dividia-se em 8 freguesias: Alfragide, 

Brandoa, Buraca, Damaia, Falagueira-Venda Nova, Mina, Reboleira e Venteira. 

Já em 1997, este número elevou-se para 11 freguesias, com a criação das novas freguesias de 

Alfornelos e São Brás, tendo a freguesia da Falagueira-Venda Nova se dividido em duas: Falagueira e 

Venda Nova. 

  

Ilustração 2 - Mapa Geográfico de Lisboa         Ilustração 2 - Mapa Geográfico da Amadora 

 

O Agrupamento serve a população das seguintes freguesias: 

 
Venda Nova 
 

Esta Freguesia resulta da cisão com o território da Falagueira, ao qual esteve ligada de 1979 a 1997, 

na Freguesia da Falagueira-Venda Nova. 

Com uma área de 120 ha, tem como actividades económicas a indústria, o comércio e os serviços, 

sendo uma das áreas mais desenvolvidas do Município. 

O Parque Industrial da Venda Nova, pela sua importância a nível económico a partir da década de 40, 

marcou a paisagem actual da freguesia. 

A nível histórico-patrimonial, realce para a Quinta de São Miguel, o Cruzeiro da Rua Elias Garcia e o 

Portal da Quinta da Venda Nova. 

 

http://www.cm-amadora.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=30208#WMCMMP27428
http://www.cm-amadora.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=30208#WMCMMP27430
http://www.cm-amadora.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=30208#WMCMMP26674


Agrupamento de Escolas de Alfornelos  Projecto Educativo 2009/13 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10 

 

“Lado a Lado na Solução” 

Brandoa 
 
Ocupando uma área de 318,90 hectares, de relevo bastante acidentado, a freguesia da Brandoa foi 

criada em 11 de Setembro de 1979, aquando da criação do município. Apresenta um índice de 

ocupação de solo e densidade de valor médio, caracterizando-se por uma ocupação descontínua do 

espaço. O seu território apresenta um povoamento muito antigo, que se encontra documentado desde 

o Paleolítico Médio. Por volta do séc. III a.C. terá aqui existido um povoado da Idade do Ferro, situado 

no monte onde foi erguida a Fábrica dos Ossos. Bem documentada está também a presença romana 

que, pelos finais do século II, deu origem à "villa" rústica da Quinta da Bolacha, construída para apoio 

à exploração mineira da "calcedónia. 

 

Alfornelos 
 
Localiza-se geograficamente no limite do concelho da Amadora, confluindo com os concelhos de Lisboa 

e Odivelas.  

O aparecimento do que viria a ser o seu primeiro núcleo urbano, deu-se provavelmente no início do 

século passado, com o nome de Casal de Alfornel, por substituição de quintas e terrenos de cultivo por 

casas para habitação. Essa sua implantação em mundo rural está, curiosamente, na origem do nome, 

o qual provém da expressão árabe Al-Forner, que significa forneiro – aquele que coze o pão.  

Inicialmente pertencia ao município de Lisboa, através da sua integração na freguesia de Benfica, 

passando para o  concelho de Oeiras e, por fim, para o Concelho da Amadora, integrada na freguesia 

da Brandoa, numa situação de zona periférica deste concelho.  

Nestes últimos trinta anos, assistiu-se à 'explosão' da construção. Numa zona de 'ligeiros declives e 

com extraordinários horizontes'. Alfornelos abriga hoje um grande número de famílias, de diversas 

origens, etnias e credos que escolheram esta 'Colina do Sol' como local de vivência, para iniciarem as 

suas vidas, numa comunidade jovem, em coabitação de respeito e solidariedade.  

Em 1997 adquiriu autonomia como freguesia. 

Os serviços, a restauração e a construção civil são as suas principais actividades económicas. 

Ocupando uma área de 85,1 Ha, Alfornelos apresenta uma densidade populacional de 168,1 habitantes 

por Ha. Consequentemente, apesar de ser a segunda freguesia mais pequena do concelho, é também 

uma das mais densamente povoadas, com 5.058 famílias clássicas e uma família institucional, 

apresentando como dimensão média da família 2,8 indivíduos. Quanto à idade dos residentes de 

acordo com a pirâmide etária em anexo, é notório o alargamento da base e estreitamento do topo, 

pelo que Alfornelos apresenta-se como uma das freguesias mais jovens do concelho, com apenas 6% 

de idosos e 37% de crianças e jovens, contrariando a tendência geral do município, nomeadamente, o 

envelhecimento da população.  
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2.2.3.2. População residente nas localidades da zona 

escolar 

A tabela que se segue contém a população residente nas localidades cujos estabelecimentos de ensino 

integram o agrupamento 

Amadora Brandoa Alfornelos Venda Nova

N.º N.º N.º N.º 

175872 15647 14305 11334

8662 879 825 691

8482 825 905 599

9086 752 992 709

10915 887 1193 815

14276 1217 1357 969

14395 1397 1110 792

12012 1246 1022 622

12190 1072 1241 595

12547 938 1420 649

12565 968 1216 760

13496 1212 973 811

12096 1340 621 695

10539 1069 488 720

9230 772 387 706

6870 500 250 571

4525 322 171 356

2357 161 79 162

1186 67 35 78

361 18 19 28

79 5 1 6

3 0 0 0100 e mais anos

80 - 84 anos

85 - 89 anos

90 - 94 anos

95 - 99 anos

60 - 64 anos

65 - 69 anos

70 - 74 anos

75 - 79 anos

40 - 44 anos

45 - 49 anos

50 - 54 anos

55 - 59 anos

HM

Total

0 - 4 anos

5 - 9 anos

10 - 14 anos

15 - 19 anos

20 - 24 anos

25 - 29 anos

30 - 34 anos

35 - 39 anos

Sexo Grupo etário

População residente (N.º) por Local de residência (à 

data dos Censos 2001), Sexo e Grupo etário; Decenal

Período de referência dos dados

2001

Local de residência (à data dos Censos 2001)

 

Tabela 1 - População residente nas localidades da zona escolar 

Fonte: INE – Censos 2001 
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2.2.3.3. População Residente por Qualificação 

Académica nas localidades da zona escolar 

 

Grande 

Lisboa
Amadora Brandoa Alfornelos Venda Nova

N.º N.º N.º N.º N.º 

1947261 175872 15647 14305 11334

222515 20245 2426 1684 1768

170966 15903 1839 1270 1146

452480 44788 4855 2709 3011

204691 19732 1845 1618 1290

328115 31420 2595 2372 1945

315594 27467 1614 2570 1398

23387 1676 37 162 87

45085 3326 127 396 156

164894 10413 296 1367 471

13550 691 6 117 46

5984 211 7 40 16

0 0 0 0 0

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Não se aplica qualificação académica

Total

Não sabe ler nem escrever

Sabe ler e escrever sem possuir qualquer grau

Ensino Básico- 1º Ciclo

Ensino Básico- 2º Ciclo

Ensino Básico- 3º Ciclo

Ensino Secundário

Ensino Médio

Bacharelato

Qualificação académica

População residente (N.º) por Local de residência (à data dos 

Censos 2001), Sexo e Qualificação académica; Decenal

Período de referência dos dados

2001

Local de residência (à data dos Censos 2001)

 

Tabela 2 - População Residente por Qualificação Académica 

Fonte: INE – Censos 2001 

 
A população do concelho da Amadora ronda actualmente os cento e setenta e cinco mil habitantes para 

uma área geográfica de 23,8 km. A densidade populacional da Amadora é cinco vezes maior que a da 

Grande Lisboa e verifica-se que as três freguesias representam 23% da população deste concelho.  

Observando agora o nível de instrução da população residente do concelho da Amadora, verifica-se 

que os mesmos acompanham genericamente os níveis da população instruída da Grande Lisboa com 

excepção no Ensino Superior (com menos 2 pontos percentuais). 

Comparativamente as localidades da zona escolar, verifica-se que estas acompanham genericamente o 

resto da população da Amadora, com excepção da Brandoa em que o 1º ciclo apresenta mais 6 pontos 

percentuais e Alfornelos em que o nº de licenciados esta acima em 2 pontos percentuais.  
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2.3. A.E.ALFORNELOS – SISTEMA EDUCATIVO LOCAL EM 

2010 

2.3.1.1. Área de Influência 

Neste contexto, o território onde se insere o Agrupamento e do qual provêm os seus alunos é 

constituído pela Urbanização de Alfornelos,  pelo Bairro da Venda Nova e por alguns agregados de 

habitações que se encontram dispersos nas periferias destes bairros: nomeadamente o Alto dos 

Trigueiros; o Bairro 6 de Maio; o Bairro 11 de Março, a Travessa dos Lilases. 

 Para além dos alunos deste território, continuam a frequentar a Escola Básica de Alfornelos, alguns 

alunos da ex Azinhaga dos Besouros, actualmente realojados no Casal da Mira, mas, a quem, por falta 

de Escola dos 2º e 3º ciclos na sua área de residência, a Câmara Municipal da Amadora paga o 

“Passe”, para que possam manter a sua matrícula na Escola de Alfornelos. 

Nos últimos anos, temos assistido também ao pedido de matrícula de muitos alunos deste território 

apenas nos 2º e 3º ciclos. São alunos que os Encarregados de Educação matricularam no ensino 

particular no Pré-Escolar e 1º ciclo, mas dadas as vicissitudes dos tempos em termos económicos, 

foram obrigados a transferir para o ensino oficial. 

Os quadros seguintes, permitem uma visão mais abrangente da população escolar do Agrupamento de 

Alfornelos.” 

 

 

2.3.1.2. Indicadores gerais 

 

Indicadores Gerais 2009/10 

População residente em 2001 22 992 

Área do Agrupamento (há) 222 

Densidade Populacional (hab/ha) 104 

Peso do Agrupamento no Concelho (11 agrup.) 9 % 

N.º total de alunos rede pública 1 331 

N.º total de alunos de todas as redes 1 553 

Variação n.º de alunos, rede pública 2006/07 – 2009/10 9,9 % 

Área desportiva escolar (m2) 5 788 

Área total ocupada com equipamento escolar 28 843 

Fonte: ME/GEPE, CMA/DEC e escolas do concelho, 2006 a 2010 
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2.3.1.3. Indicadores específicos 

 

Indicadores Específicos 2006/07 2009/10 
Taxa de cobertura da creche, rede solidária + autárquica 15,7 % 14,6 % 

Taxa de cobertura de creche total 20,2 % 23 % 

Taxa de pré escolarização, rede pública 10,8 % 14,5 % 

Taxa de pré escolarização total 39,7 % 43,4 % 

Taxa de escolarização do 1.º ciclo, rede pública 55,3 % 57,9 % 

Taxa de escolarização do 1.º ciclo total 55,3 % 57,9 % 

Taxa de cobertura do programa Aprender & Brincar 12,1 % 14,4 % 

Taxa de ingresso na escolaridade 58,7 % 44,7 % 

N.º alunos/turma no 1.º ciclo, rede pública 19 23 

N.º alunos com ASE/total alunos E. pré-escolar e 1.º ciclo, rede pública 45,5 % 48,3 % 

Taxa de escolarização nos 2.º e 3.º ciclos, rede pública 38,4 % 42,9 % 

N.º alunos/turma nos 2.º e 3.º ciclos, rede pública 20 18 

N.º alunos/professor no agrupamento, rede pública 10 10 

Taxa de conclusão final 1.º ciclo, rede pública 81 % 88,6 % 

Taxa de conclusão final 2.º ciclo, rede pública 74 % 81,1 % 

Taxa de conclusão final 3.º ciclo, rede pública 66,7 % 72,6 % 

Taxa média de transferência no 1.º ciclo, rede pública 7,9 % 6,2 % 

Taxa média de transferência nos 2.º e 3.º ciclos, rede pública 2,9 % 6,1 % 

N.º de alunos com ASE/total de alunos 2.º e 3.º ciclos, rede pública 28,3 % 54,6 % 

Taxa de ocupação das escolas do 1.º ciclo, rede pública 80,6 % 87,3 % 

Taxa de ocupação da escola sede do agrupamento 63,5 % 70,9 % 

Área de equipamento desportivo escolar (aluno/m2) 4,8 4,3 

Área total equipamento escolar/aluno (m2) 23,8 21,7 

Fonte: ME/GEPE, CMA/DEC e escolas do concelho, 2006 a 2010 
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2.3.1.4. Estrutura da procura educativa, Rede Pública 

2009/2010 

 

 Total 1 331 

Educação pré-escolar 111 

Ensino Básico 1 220 

Nível, modalidade de ensino e ano de escolaridade Alunos 

Ensino Básico 

1.º ciclo Regular 

1.º Ano 113 

2.º Ano 156 

3.º Ano 138 

4.º Ano 178 

2.º ciclo Regular 
5.º Ano 202 

6.º Ano 100 

3.º ciclo 

Regular 

7.º Ano 88 

8.º Ano 72 

9.º Ano 75 

PIEF 45 

CEF Tipo 2 53 

Fonte: ME/GEPE, CMA/DEC e escolas do concelho, 2006 a 2010 

 



Agrupamento de Escolas de Alfornelos  Projecto Educativo 2009/13 

_______________________________________________________________________________________ 

 

16 

 

“Lado a Lado na Solução” 

 

Avaliação do desempenho dos alunos no ano lectivo 2009/10 

 

1.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Ano 

 

 

 

 

                                

 

 

3.º Ano 
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83.22% de sucesso 81% de sucesso

73.57% de sucesso • 92.65% de sucesso

 

4.º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 5.º Ano                                                              6.º Ano  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

7.º Ano 8.º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda  % 
   

    Não Satisfaz 

    Satisfaz  

    Bom  

    Muito Bom 
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9.º Ano 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

                                                                

                                                                         76,62 de sucesso 

Resultados da Prova de Aferição – 1.º CICLO 2009 

      

  Matemática 
  S. 

Mattos 
MILA O. Gonçalves A. Leite 

 A 8 - 3 3 

 B 10 7 10 10 

 C 12 8 23 21 

 D 3 4 17 4 

 E -   - 1 

 Total alunos 33 19 53 39 

 Sucesso 91% 78,90% 67,90% 87.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L.Portuguesa 
  S. 

Mattos 
MILA O. Gonçalves A. Leite 

A - 1 2 2 

B 13 7 12 12 

C 13 9 31 23 

D 6 1 9 3 

E - 1 - - 

Total alunos 32 19 54 40 

Sucesso 81,20% 89,40% 83,30% 92,50% 

 
 



Agrupamento de Escolas de Alfornelos  Projecto Educativo 2009/13 

_______________________________________________________________________________________ 

 

19 

 

“Lado a Lado na Solução” 

Resultados em Percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa – 6º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível global L.Portuguesa Matemática 

A 4 % 10 % 

B 30 % 26 % 

C 52 % 44 % 

D 13 % 19 % 

E 1 % 1 % 
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RESULTADOS  POR  TURMA 
TURMAS NÍVEIS PERCENTAGENS 

A 

A 

B 

C 

D 

14 % 

55 % 

27 % 

4 % 

B 

B 

C 

D 

5 % 

90 % 

5 % 

C 

C 

D 

E 

39 % 

57 % 

4 % 

D 

C 

D 

E 

50 % 

41 % 

9 % 

E 
C 

D 

36 % 

64 % 

 

 

 

 

Matemática – 6º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível Global Percentagens 

A 3,1 

B 13,3 

C 49 

D 31,6 

E 3 

Nível Global Nº de alunos 

A 3 

B 7 

C 46 

D 35 

E 5 
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RESULTADOS  POR  TURMA 
TURMAS NÍVEIS PERCENTAGENS 

A 

A 

B 

C 

14,3 % 

33,3 % 

52,4 % 

B 
C 

D 

73,7 % 

26,3 % 

C 

C 

D 

E 

47,8 % 

47,8 % 

4,4 % 

D 

C 

D 

E 

31,9 % 

50 % 

18,1 % 

E 
C 

D 

27,3 % 

72,7 % 

 

 

 

Resultados dos Exames Nacionais 2009/10 
 

 

RESULTADOS GLOBAIS – PORTUGUÊS 
 
 

NÍVEIS PERCENTAGENS 

5 0 % 

4 7,4 % 

3 22,1 % 

2 60,3 % 

1 10,3 % 

*Taxa de sucesso – 59,7 % 
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RESULTADOS POR TURMA 
 

TURMAS NÍVEIS PERCENTAGENS 

9.º A 

4 

3 

2 

5,6 % 

72,2 % 

22,2 % 

9.º B 

4 

3 

2 

5,6 % 

33,3 % 

61,1 % 

9.º C 

4 

3 

2 

22,2 % 

66,7 % 

11,1 % 

9.º D 

3 

2 

1 

28,6 % 

57,1 % 

14,3 % 

 

RESULTADOS GLOBAIS - MATEMÁTICA 
 

NÍVEIS PERCENTAGENS 

5 0 % 

4 7,4 % 

3 22,1 % 

2 60,3 % 

1 10,3 % 

*Taxa de sucesso – 28 % 

 

 

 

 

RESULTADOS POR TURMA 
 

TURMAS NÍVEIS PERCENTAGENS 

9.º A 

4 

3 

2 

5,6 % 

33,3 % 

61,1 % 

9.º B 

3 

2 

1 

11,1 % 

77,8 % 

11,1 % 

9.º C 

4 

3 

2 

22,2 % 

38,9 % 

38,9 % 

9.º D 
2 

1 

64,3 % 

35,7 % 
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3. O QUE PRETENDEMOS  

“LADO A LADO NA SOLUÇÃO” 
 

3.1. MISSÃO 

 
Pretendemos formar cidadãos que contribuam activamente, na sua qualidade de pessoas 

informadas e responsáveis, para resolver os problemas sociais, económicos e políticos da 

comunidade em que estão inseridos. 

Somos um Agrupamento que estamos lado a lado, com o Encarregado de Educação; com o aluno, na 

busca da solução, em vencer os problemas, na construção do seu percurso de vida! 

 

3.2. VISÃO 

O Agrupamento de Escolas de Alfornelos pretende ser uma organização pedagógica de 

referência que assume a centralidade em função do interesse formativo dos seus alunos, 

assim como a valorização e desenvolvimento dos colaboradores docentes e não docentes 

que nela trabalham 

 

3.3. VALORES 

 

 

Mais do que enunciar um vasto leque de princípios reguladores de actuação cívica, pretende-se, numa 

primeira fase, dar ênfase a 3 regras de conduta que, imperiosamente, terão de ser adoptadas por 

todos os elementos desta comunidade como um barómetro do funcionamento do agrupamento para 

atingir a Visão pretendida. 

Respeito1
, Pontualidade2

, e Esforço3! 

                                                
1 Assumir o outro como pessoa, percebendo o seu papel na organização, adoptando uma postura assertiva, com 

vista à eliminação do conflito e à negociação de objectivos que se pretendem comuns.  
2 Assumpção de compromissos pré-estabelecidos, evitando-se desculpas que emperram o ritmo evolutivo que o 

agrupamento pretende.  
3 Como uma filosofia de vida, sabendo que o quotidiano não é fácil e que irão surgir obstáculos que, com empenho 

e dedicação irão ser ultrapassados, criando seres humanos mais fortes. 
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3.4. DIAGNÓSTICO – ANÁLISE INTERNA E EXTERNA 

 

A auto-avaliação é sustentada por uma lógica de permanente evolução. Para além de um objectivo de 

prestação de contas, o seu impulso primário é o desenvolvimento.  

Requer uma cultura de introspecção, de auto-questionamento, sabendo que não é um fim em si 

mesma mas… um processo constante que culmina em acção, em mudança no sentido do 

aperfeiçoamento. 

Tem de ser dimensionada como um mecanismo que permite  melhorar a qualidade do agrupamento 

enquanto organização, ajudando a controlar o seu progresso e a prestar contas, com precisão aos seus 

actores externos – pais e comunidade. 

É, assim, uma ferramenta de diagnóstico estratégico, sendo necessário olhar para dentro da 

organização e igualmente para o seu exterior para realizar a sua concepção. 

 
 Este tipo de análise permite: 

 Efectuar uma síntese das análises internas e externas, onde devemos ser capazes de identificar 

os pontos fortes e fracos, assim como descortinar oportunidades e ameaças, respectivamente; 

 Identificar os elementos chave para a gestão do Agrupamento enquanto organização, 

permitindo estabelecer prioridades de actuação; 

 Preparar opções estratégicas - possibilita ver quais são os riscos a ter em conta e quais os 

problemas a resolver, assim como as vantagens e as oportunidades a potenciar e explorar. 
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 Assim, após discussão e reflexão participada pela Comunidade Educativa do Agrupamento, são 

referidos os principais pontos-chave que poderão ter influência decisiva a curto e médio prazo: 

 PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

A
n
á
li
s
e
 d

a
 O

rg
a
n
iz

a
ç
ã
o
 

 

 Diversidade da oferta educativa 

[PCA–CEF-“12-15”-PIEF] 
 

 Estruturação das turmas por níveis 

 
 Cultura de responsabilidade e 

comunicação com a família 
 
 Excelente acolhimento aos novos 

professores 
 
 Auto-avaliação com diversos anos de 

trabalho (análise de resultados) 
 
 SEAE com diversas estruturas 
 

 
 

  
 Serviços Administrativos com uma 

organização não funcional 
 
 Instalações degradadas a necessitar de 

obras de fundo  
[EB de Alfornelos] 

 
 EB Alice Leite sem Pré-Escolar 
 
 EB Alfornelos sem Laboratórios 

 
 Fraca apologia de registo 

 
 Escassa divulgação das actividades à 
comunidade educativa 
 
 
 Processo auto-avaliativo pouco 

partilhado 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

A
n
á
li
s
e
 d

o
 M

e
io

 (
C
o
n
te

x
to

) 

 
! Novo Conselho Geral 
! Politicas educativas que pretendem o 
aumento do Pré-Escolar 
 
! Manifesta vontade autárquica em 
intervencionar a escola - sede 
 
 
! Concretização dos objectivos operacionais 
do Contrato de Autonomia  
 
! Legislação (Avaliação de Desempenho) 
 
! Projectos da comunidade 
 
! Plano Tecnológico 
 
! Eventos Camarários 
 

! Associação de Pais reactiva 
 

! Criação de metas (valor do IM) reais 
(Contrato de Autonomia) 

 
 Perda de Estatuto TEIP 

 
 Perda de poder de Compra 

 
 Diminuição de verbas estatais para a 

educação 
 
 Perda clientes para o Pavilhão 

Desportivo 
 
 Pressão dos Resultados (Indicadores 

de Medida) 
 
 Mudança de condições e políticas de 

trabalho (Pessoal Docente e Não 
Docente) 
 
  A não permissão por parte da Tutela 

na recondução do Pessoal Docente 

contratado 
 
 Crescente multiplicidade de tarefas 

destinada ao Pessoal Docente 
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3.5. PRINCIPAIS EIXOS ESTRATÉGICOS  

 

 
 
 
 
 

 “… conjunto de decisões e de acções que têm por finalidade                                                       

assegurar a coerência interna e externa da organização, 

mobilizando todos os seu recursos…” 

 
Eixos Estratégicos são as áreas ou actividades consideradas chave para o cumprimento da Missão.  

Representam as linhas de orientação prioritárias de desenvolvimento deste agrupamento. Devem ser 

coerentes com a Missão, a Visão e como o diagnóstico de situação. 

 

Deste modo, e aproveitando e adaptando o quadro de referência das equipas de Avaliação Externa das 

escolas, foram definidos4  grandes eixos estratégicos: 

 

11..RReessuullttaaddooss    

22..PPrreessttaaççããoo  ddoo  SSeerrvviiççoo  EEdduuccaattiivvoo    

33..OOrrggaanniizzaaççããoo  ee  GGeessttããoo  EEssccoollaarr    

44..CCaappaacciiddaaddee  AAuuttoo--RReegguullaaççããoo  ee  pprrooggrreessssoo 

 

Em função de cada uma destas prioridades de intervenção, foram estabelecidos objectivos estratégicos 

que definirão as linhas mestras de actuação a desenvolver durante a eventual vigência deste projecto 

educativo. 

3.6. OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E SUA 

OPERACIONALIZAÇÃO 

Partindo dos Eixos Estratégicos definidos no ponto anterior, foram estabelecidos um conjunto de 

objectivos que permitirão alcançar a Visão de futuro da organização: 

Importa referir que, a respectiva elaboração dos Quadros de Acção exige a clara definição de 

responsabilidades, prazos, recursos exigíveis, metas a atingir e os mecanismos de monitorização. 

A nível de curto e médio prazos, essa exequibilidade expressa-se em termos de Planos Anuais e 

Plurianuais de Actividades. 

ESTRATÉGIA 

[ definição] 
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Particularizando, e numa perspectiva da prática pedagógica, o Plano Anual de Actividades é o reflexo 

de três fases de construção: 

FASE 1 – Prevista para finais de Julho, em que o Conselho Pedagógico define as linhas mestras de 

orientação, recepciona as propostas apresentadas pelos diversos Departamentos e Estruturas de 

Enriquecimento Curricular, analisa o seu locus temporal por forma a evitar sobreposições, 

concentração exagerada ou conflitualidade para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Após estes pressupostos estarem garantidos, procede a votação para uma eventual aprovação do 

Plano Anual de Actividades do ano lectivo seguinte. 

FASE 2 – Prevista para a primeira quinzena de Novembro, em que o Conselho Pedagógico ou Unidade 

de Trabalho destinada para o efeito, actualiza o PAA –Fase 1, na medida em que poderão advir novos 

projectos surgidos dos Projectos Curriculares de Turma (ex.º - Reuniões de início de ano lectivo ou 

intercalares) ou de solicitações exteriores (exº - Projectos vindos da tutela ou da comunidade 

educativa. 

A aprovação do documento visa, igualmente, responder à iniciativa autárquica do Plano de Apoio aos 

Projectos Sócio-Educativos – PAPSE. 

FASE 3 – Prevista para o final do primeiro período e início do segundo período, em que o CP analisa as 

propostas que chegam até si, em virtude das primeiras reuniões de avaliação sumativa. Respeitando 

os pressupostos anteriormente mencionados, procede à sua aprovação. 

FASE 4 – Caracteriza-se pelos mesmos procedimentos da fase-3. Estando prevista entre o final do 

segundo e início do terceiro período. 
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3.6.1.1. Resultados 

Objectivos  

Estratégicos  

Desenvolvimento e concretização do trabalho da Equipa de Auto-avaliação. 

Manter a taxa global de sucesso escolar nos 3 ciclos.  

Cumprimento do estabelecido no Contrato de Autonomia  

        

  Objectivos 

Operacionais  

Auto-Avaliação  

Aumento da partilha de informação, dos contributos para o Relatório Final 

e seu Plano de Melhoria 

      

Indicadores de Medida  

Atingir as metas (valores dos IM) definidas por ano lectivo  

Taxa transição no 5.º ano                         - 73,4% 

Aumento da taxa transição 7.º ano           – 65% 

Aumento da taxa transição no 8.º ano       – 80% 

Aumento anual de 5% a LP no 5.º ano -    - 2009/10 – 81,1% 

                                                                                                                            --  22001100//1111  ––  8866,,11%%  

Alcançar 80% LP no 7.º ano até 2010/11 (vigência C. Autonomia) 

Alcançar 80% LP no 9.º ano até 2010/11 (vigência C. Autonomia) 

      

Contrato de Autonomia  

AAnnddaammeennttoo  ddoo  ccoonnssaaggrraaddoo  rreellaattiivvaammeennttee  aaooss  CCoommpprroommiissssooss  ddoo  MMiinn..  

EEdduuccaaççããoo..  

          

  Acções / 

Estratégia 

►Maior polivalência na constituição da Equipa de Auto-Avaliação, com a 

criação de um Observatório de Qualidade. 

   ►Análise, por período das classificações obtidas.   

    ►Classificações obtidas por turma para a consecução do objectivo geral. 

      ►Assumir um valor óptimo de indicador de medida (metas). 

      ►Equacionar um Currículo específico em caso de reprovação. 

     

►Reunir, com a Equipa de Acompanhamento do Contrato de Autonomia 

para saber o estado de evolução acerca das obras para o Gás Natural e 

Laboratórios de Ciências Físico-Químicas e Naturais (ensino experimental). 
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- 

3.6.1.2. Prestação do Serviço Educativo 

Objectivos  

Estratégicos  

Possuir uma oferta educativa diversificada e de acordo com os vários perfis 

dos alunos 

Organizar uma rede interna de informação e auxílio ao aluno. 

Criar uma ligação coerente para o Desenvolvimento Curricular entre os 

diversos ciclos 

Desenvolver a Orientação Escolar e Profissional  

  Criar condições para a rentabilidade das práticas educativas  

  Formação 

          

  Objectivos 

Operacionais  

OOffeerrttaa  EEdduuccaattiivvaa  

Proporcionar condições para o desenvolvimento e valorização de percursos 

formativos diferentes. 

Desenvolver um Gabinete de Apoio ao Aluno com mais valências.  

      

Desenvolvimento Curricular  

Melhorar a organização do Português e Matemática como disciplinas base 

do currículo.  

      Melhorar a organização da OPTE.  

      Melhorar a organização do Apoio à Turma.  

      Aperfeiçoamento dos critérios p/a elaboração de turmas.  

      

Avaliação  

Organização da Avaliação Inicial (Planeamento por Etapas). 

Reconhecimento público dos desempenhos relevantes dos alunos. 

      

Orientação Escolar e Profissional  

Dar a conhecer, ao aluno e Enc. Educação as diversas hipóteses para o 

prosseguimento de estudos.  

      
Biblioteca-CRE  

Aumentar a intervenção da Biblioteca e Centro de Recursos nas Escolas.  

      
Projectos  

Mostra dos trabalhos desenvolvido pelos alunos.  

      
Formação  

Implementar formação interna adequada às necessidades do Agrupamento.  

 



Agrupamento de Escolas de Alfornelos  Projecto Educativo 2009/13 

_______________________________________________________________________________________ 

 

30 

 

“Lado a Lado na Solução” 

  
Acções / 

Estratégia 

Abertura de um CEF virado para o público feminino.  

  Criação de um Regulamento Interno das novas oportunidades. 

      
Aperfeiçoar a selecção dos candidatos aos Cursos (Equipa: SPO + Dir. 

Curso). 

      
Desenvolver o Gabinete de Apoio e Informação ao Aluno (Educação para a 

Saúde;Sexualidade; Mediação; Gestão de conflitos).  

      
Nova organização do Apoio Pedagógico Individualizado aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente. 

      
Desenvolvimento de sinergias entre o Director de Turma/Professor Titular 

de Turma/Educador e o Núcleo de Ensino Especial.  

      Articulação sistémica em L.PORT. e MAT.  nos 3 ciclos de escolaridade. 

      
Aposta no Plano Nacional da Matemática (PAM) e no Plano Nacional do 

Ensino do Português (PNEP) 

      
Implementação de aulas de Língua Portuguesa Não Materna, até atingir o 

nível de proficiência C1, aos alunos que não dominam a língua portuguesa. 

      
Desenvolvimento do Plano Nacional de Leitura como combate às 

dificuldades em língua portuguesa. 

      
Prioridade na transversalidade da língua portuguesa em todas as áreas 

curriculares. 

      
Reuniões periódicas para troca de experiências pedagógicas e análise de 

resultados. 

      

Generalização da prática de testes de diagnóstico e prognóstico seguida de 

conselhos de turma para a definição de prioridades de intervenção e 

estratégias de desenvolvimento. 

      Promoção de uma cultura de mérito com a criação do Quadro de Mérito. 

      

Dinamização de conferências/debates, pelo SPO direccionados a uma oferta 

formativa regular por forma a solidificar um plano de  formação para a vida 

activa. 

      

Biblioteca e Centro de Recursos (BECRE) – Proporcionar inovações 

pedagógicas, promovendo a utilização das TIC e treino de competências de 

gestão de informação, perquisa e de estimulação de hábitos de leitura. 

      

Biblioteca aberta nos intervalos. 

Montra da Biblioteca. 

Novo Regulamento da Biblioteca. 

Impressão dos trabalhos Discentes. 

      Estrutura de Coordenação da OPTE. 
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Organização e distribuição de serviço docente em OPTE segundo os critérios 

estabelecidos (100% da mancha horária). 

      
Desenvolver a organização acerca dos Termos para a realização dos Planos 

em caso de falta de assiduidade dos alunos. 

      
Turmas de nível no 5.º ano baseadas nas provas de aferição do 4.º ano e 

das informações fornecidas pelo Professor titular de Turma. 

      
Dinamização de conferências/debates em parceria com o Centro de Saúde, 

no âmbito do PES.  

      
Equacionar a criação de “Semanas de Departamentos Curriculares” 

preferencialmente, nos finais de cada período .  

      Concurso/Exposição Anual da Área de Projecto.  

      Criação de uma Festa do Agrupamento para a comunidade.  

 

3.6.1.3. Organização e Gestão das Escolas 

Objectivos  
Estratégicos  

Levantamento, descrição e elaboração de propostas de melhoria dos 

principais processos chave para o desempenho e funcionamento da 

organização 

Consolidar o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALFORNELOS como uma 

Instituição de interesse e de qualidade reconhecida 

  
Dotar a organização de uma nova estrutura que integre e optimize todos os 

seus recursos 

  Aperfeiçoar o sistema de comunicação interna e externa     

        

  Objectivos 

Operacionais  

Clima  

Proporcionar condições para um clima onde exista reflexão, partilha de 

ideias, acolhimento e desenvolvimento de projectos. 

Comunicação mais estreita entre a Direcção e os alunos. 

      

Disciplina  

Novos modos de actuação face à indisciplina. 

Reforço dos SEAE no sentido da prevenção de comportamentos disruptivos. 

Criação da figura de Professor Tutor.  

      

Direcção e gestão  

Implementar, em parceria com o Conselho Geral, um novo modelo 

organizacional institucional que integre os recursos da instituição numa 

gestão financeira, administrativa, científica e pedagógica integrada. 
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Funcionamento das Estruturas Orientação Educativa  

Valorização e incentivo à prática de lideranças intermédias fortes. 

Introdução em agenda, dos pontos críticos de cada departamento. 

Diminuir a burocracia e a quantidade de papel através de dispositivos 

informáticos que irão permitir uma economia de tempo e esforço aliado a 

uma preocupação ambiental. 

AAuuttoo--rreefflleexxããoo  ddee  ccaaddaa  DDeeppaarrttaammeennttoo  CCuurrrriiccuullaarr..  

      
SSeerrvviiççooss  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  EEssccoollaarr    

Implementar projectos de modernização administrativa.  

      

MMaarrkkeettiinngg  ee  CCoommuunniiccaaççããoo    

Conseguir uma boa imagem do AEALF. na comunidade.  

Realizar uma boa promoção do AEALF. para atrair potenciais Alunos. 

Garantir boas relações com os parceiros sociais.  

      

Instalação e Equipamentos  

Rentabilizar economicamente as infra-estruturas. 

Aproveitar eficazmente o Plano Tecnológico (PTE). 

 

  Acções / 

Estratégia 

Reuniões Periódicas entre Direcção Executiva e Assembleia de estudantes, 

composta pelos Delegado e subdelegado de turma.  

    
Desenvolvimento de projectos de lazer para Pessoal Docente e Não 

Docente.  

    Manual de Acolhimento (Pessoal Docente e Não Docente).  

      

Efectuar e divulgar junto da comunidade educativa, um balanço das 

atitudes e comportamentos disruptivos e respectivas medidas disciplinares 

adoptadas. 

      Ordens de Serviço informando os alunos das medidas disciplinares. 

      Reforço de pessoal para vigilância de entradas e recreios. 

      Mais horas do crédito global de horas ao projecto ECO. 

      
Indicação de 1 aluno problemático a um Professor para acompanhamento e 

orientação escolar. 

      
Definição em Conselho Geral da aplicação do Orçamento de Receitas 

Própria (ORP). 

      Reuniões mensais com o Presidente do Conselho Geral. 

      
Definir no horário semanal da Direcção Executiva, o atendimento à 

Comunidade Educativa. 

      
Dar autonomia aos responsáveis designados pela Direcção executiva, numa 

lógica de delegação de competências por assunto. 
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      Proposta de reorganização dos serviços Administrativos. 

      Utilização do POC Educação pelos serviços Administrativos. 

      Actualização do inventário pelos serviços Administrativos. 

      
Reforço de pessoal nos serviços Administrativos através de contratos de 

inserção e emprego. 

      
Enriquecimento e actualização permanente da página Web do 

agrupamento. 

      Colocar todas as escolas do Agrupamento em rede.  

      Análise SWOT em cada departamento curricular.   

      
Kit informático para DTurma : Fornecimento, a cada DT, de 1 pen com toda 

a documentação. 

      Desenvolvimento da utilização da plataforma Moodle.  

      Sumários electrónicos.  

      Criação de uma Newsletter para cada escola.  

      Calendarização Anual das reuniões do CPedagógico.  

      
Participação de equipas do Agrupamento nos Jogos Juvenis Escolares da 

Amadora. 

      Concurso público para a criação de novo logótipo do Agrupamento. 

      
Disponibilizar a pais e encarregados de educação o correio electrónico 

institucional dos professores do seu educando. 

      
Incentivo ao uso de correio electrónico para comunicações/informações do 

Director de Turma com os Encarregados de Educação. 

      

Obtenção de recursos financeiros através de novas fontes de receita: Lei do 

mecenato, aluguer de espaços (salas, ginásio, campo de jogos, suportes 

para publicidade). 

      Iniciar o estudo de instalação de energias renováveis.  

      1 sala exclusiva para reuniões.  

      Equipar salas com material informático e audiovisual.  
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3.6.1.4. Capacidade de auto-regulação e progresso 

 

 

Objectivos  
Estratégicos  

Desenvolver um sistema de direcção estratégica, a todos os níveis, que 

optimize e mobilize o Agrupamento e a comunidade 

Criar uma cultura de profissionalismo e de mérito 

      
  

  

  Objectivos 

Operacionais  

Monitorização e controlo   

Adopção de dispositivos e práticas de auto-avaliação. 

      
Avaliação  

Aplicação de um Referencial de excelência reconhecido pela União Europeia. 

      

Parcerias e Benchmark  

Potenciar as parcerias estratégicas com instituições pares e com o tecido 

social e empresarial da comunidade. 

      Parcerias com Instituições do Ensino Superior.  

 

  
Acções / 

Estratégia 

Aplicação da CAF (Estrutura Comum de Avaliação).   

  Orientação de Estágios Pedagógicos.   

      Manutenção dos espaços verdes através de protocolo com as Juntas de 

Freguesia.       

      Contactos sistemáticos com escolas no sentido de melhorar processos. 

 
 
 
 

4. COMO FUNCIONAMOS 
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4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Projecto Curricular do Agrupamento é um processo de reconstrução do currículo nacional a partir das 

situações e características dos diversos contextos, gerando intervenções educativas adequadas e 

induzindo um processo formativo de melhor qualidade para todos. 

 

4.2. OPERACIONALIZAÇÃO CURRICULAR 

4.2.1. Currículo e Competências 

 

 

 

 

PRÉ-ESCOLAR 

A carga horária semanal é de 25 horas lectivas 

 

Área de Formação Pessoal e Social (integradora de todo o processo educativo) 

 

Área de Expressão e Comunicação 

 

Área de Conhecimento do Mundo 

 

Domínio das Expressões: 

- Motora 

- Dramática 

- Plástica 

- Musical 

      - De si e do outro 

 

      - Do meio próximo 

 

- Saberes sobre o “mundo” 

 

- Saberes Sociais 

 

- Sensibilização às Ciências 

 

- Educação para a Saúde 

 

- Educação Ambiental                          

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à 

Escrita 

 

 

Domínio da Matemática 
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1º CICLO 
 

Disciplinas e Áreas Curriculares Tempo de Trabalho Semanal 

Língua Portuguesa 8 horas lectivas 

Matemática 7 horas lectivas 

Estudo do Meio 5 horas lectivas * 

Expressões e restantes Áreas 
Curriculares 

5 horas lectivas 

 
Alterações em PCTurma 
* Incluídas 2 horas e 30 min. para actividades experimentais 

 
2º CICLO 

 

  

Disciplinas e Áreas 

Curriculares 
 

 

5º Ano 
 

 

6º Ano 

Áreas 

Curriculares 

disciplinares 

Língua Portuguesa 90 + 90 + 90 minutos 90 + 90 + 90 minutos 

L. Estrangeira 90 + 45 + 45 min 90 + 45 minutos 

História e Geografia 

de Portugal 
45 + 45 minutos 

90 + 45 minutos 

Ciências da Natureza 90 + 45 minutos 90 + 45 minutos 

Matemática 90 + 90 + 90 min 90 + 90 + 90min 

Educação Musical 90 minutos 90 minutos 

Educação Visual e 

Tecnológica 
90 + 90 minutos 90 + 90 minutos 

Educação Física 90 + 45 minutos 90 + 45 minutos 

Estudo Acompanhado 90 minutos 90 minutos 

Formação Cívica 90 minutos 45 minutos 

 Enriquecimento 

Curricular a) 
90 minutos 90 minutos 

 Educação Moral e 

Religiosa b) 
45 minutos 45 minutos 

 

     a)Enriquecimento Curricular / Apoio aos alunos - De carácter facultativo ou medida de recuperação, 

torna-se obrigatório se obtiver a concordância do Encarregado de Educação. 

b) De carácter facultativo. No entanto, desde que tenha assinalado no acto de matrícula, torna-se 

de frequência obrigatória.  
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PIEC - 2º CICLO 

 

 Disciplinas e Áreas Curriculares Carga horária semanal 

Áreas Curriculares 

disciplinares 

Viver em Português 90  +  90  + 45 minutos 

Conhecer a L. Estrangeira 90 + 90 minutos 

Homem e Ambiente 90 + 90 minutos 

Matemática e a Realidade 90 + 90 + 45 minutos 

Educação Artística 90 + 90 + 45 minutos 

Educação Física e Desporto        

                                  
90 + 45 minutos 

Áreas 

Curriculares 

não disciplinares 

Área de Projecto 90 minutos 

Actividades Curriculares não 

Disciplinares  
90 + 90 minutos 

Formação p/ Cidadania 90 minutos 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação 
90 + 45 minutos 

Higiene e Segurança no Trabalho 45 minutos 

 
PROJECTO 12/15 

 
Projecto que visa a reinserção escolar de jovens entre os 9 e os 15 anos.  
 
 

 
 Disciplinas e Áreas Curriculares 

Domínio/ 

Disciplina/ 

UFCD’s 

Língua Portuguesa 

Inglês 

Estudo Acompanhado 

Matemática e Estudo do Meio 

Informática 

EducaçãoFísica                                  

Actividades Desportivas 

Cerâmica 

Música e Artes Plásticas 

Formação Cívica 
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3º CICLO 

 Disciplinas e Áreas 

Curriculares 

7º Ano 8º Ano 9º Ano 

 

Áreas 

Curriculares 

disciplinares 

Língua Portuguesa 
90+90+45 

minutos 
90+90+45minutos 

90+90+45 

min 

Inglês 90 + 45 minutos 90 + 45 minutos 
90 + 45 

minutos 

Francês  90 + 45 minutos 45 + 45 minutos 
45 + 45 

minutos 

História  45 + 45 minutos 90 + 45 minutos 
90 + 45 

minutos 

Geografia 45 + 45 minutos 45 + 45 minutos 
45 + 45 

minutos 

Matemática 
90 + 90 + 45 

min 
90+ 90 + 45 min 

90+ 90+ 45 

min 

Ciências Naturais 90 minutos d) 90 minutos d) 90 minutos d) 

Ciências Físico-Químicas 90 minutos d) 90 minutos d) 
90 + 45 min 

d) 

Educação Visual  90 minutos 90 minutos 
90 + 45 min 

c) E. Tecnológica  
Música e) 

90 minutos  e) 90 minutos e) 

Educação Física 90 + 45 minutos 90 + 45 minutos 
90 + 45 

minutos 

Acompanhamento e 

estudo 
90 minutos 90 minutos 45 minutos 

Formação Cívica 45 minutos 45 minutos 45 minutos 

  Enriquecimento Curricular 

a)  
90 minutos 90 minutos 90 minutos 

  Educação Moral e 

Religiosa b) 
45 minutos  45 minutos 45 minutos 

  Introdução 
Técnicas Informação 

Comunicação 
  90 minutos 

 

a)Enriquecimento Curricular / Apoio aos alunos - De carácter facultativo ou medida de recuperação, 
torna-se obrigatório se obtiver a concordância do Encarregado de Educação. 
 b)     De carácter facultativo. No entanto, desde que tenha assinalado no acto de matrícula, torna-se 
de frequência obrigatória.  
c)     Das três disciplinas o aluno opta por uma.  
d)     Desdobramento da turma, no bloco de 90 minutos. 
e)     Disciplinas semestrais 
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CEF – Curso de Educação Formação 

Acompanhante de Crianças Curso iniciado em 2009/2010 

 

Referencial Curricular: Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Saída Profissional: Acompanhante de Crianças, Tipo: 2 -Nível: II 

Total de Horas: 2109 ; Total de Semanas: 72 - 36 (1º Ano) + 30 (2º Ano) + 6 de Estágio (2ºAno) 

 

Oferta curricular suportada por metodologias cada vez mais autonomizadas, direccionada para 

os interesses e necessidades dos alunos (com retenção repetida e em risco de desistência escolar) 

Componentes 

de Formação 

Áreas de 

Competência 

Unidades de 
Formação / 
Domínios 

Duração de Referência 

1º Ano 2º Ano Total 

de 
Horas 

Horas/ 
Ano 

Blocos/ 
Semana 

Horas/ 
Ano 

Blocos/ 
Semana 

Sócio-
Cultural 

Língua, 
Cultura e 

Comunicação 

Língua 
Portuguesa 

102 2 90 2 192 

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 
102 2 90 2 192 

Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação 

54 1 42 1 96 

Cidadania e 
Sociedade 

Cidadania e 
Mundo Actual 

105 2 87 2 192 

Higiene, Saúde e 
Segurança no 

Trabalho 
30 1 - - 30 

Educação Física 54 1 42 1 96 

Cientifica 
Ciências 
Aplicadas 

Matemática 
Aplicada 

108 2 102 2.5 210 

Psicologia 
Aplicada 

81 1 73 1.5 123 

Tecnológica 
Tecnologias 
Específicas 

Acompanhante de 
Crianças 

92 2 46 1 138 

Assistência a 
Crianças no 
Domicílio 

160 3.5 - - 160 

Apoio a 
Actividades de 
Tempos Livres 

96 2 144 2 240 

Acompanhamento 

em Creches e J. 
Infância 

- - 230 5 230 

Total de Horas da Tecnologia Específica  768 

Prática Contexto de Trabalho (Estágio) 210 
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CEF – Curso de Educação Formação 

Electricista de Instalações 

Existem duas turmas a frequentar este curso. Uma iniciou em 2009/2010, outra em 2010/2011 

Referencial Curricular: Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Saída Profissional: Electricista de Instalações, Tipo: 2 -Nível: II 

Total de Horas: 2109 Total de Semanas: 72 - 36 (1º Ano) + 30 (2º Ano) + 6 de Estágio (2ºAno) 

 

Oferta curricular suportada por metodologias cada vez mais autonomizadas, direccionada para os 

interesses e necessidades dos alunos (com retenção repetida e em risco de desistência escolar). 

Componentes 
de Formação 

Áreas de 
Competência 

Unidades de 
Formação / 
Domínios 

Duração de Referência 

1º Ano 2º Ano Total 
de 

Horas 
Horas/ 

Ano 
Blocos/ 
Semana 

Horas/ 
Ano 

Blocos/ 
Semana 

Sócio-
Cultural 

Língua, 
Cultura e 

Comunicação 

Língua 
Portuguesa 

102 2 90 2 192 

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

102 2 90 2 192 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

54 1 42 1 96 

Cidadania e 
Sociedade 

Cidadania e 
Mundo Actual 

105 2 87 2 192 

Higiene, Saúde 
e Segurança no 

Trabalho 
30 1 - - 30 

Educação Física 54 1 42 1 96 

Cientifica 
Ciências 
Aplicadas 

Matemática 
Aplicada 

108 2.5 102 2.5 210 

Física e Química 81 1.5 42 1 123 

Tecnológica 
Tecnologias 
Específicas 

Instalações 
Eléctricas de 
Iluminação e 
Climatização 

162 3 145 3 307 

Instalação 
Eléctrica de 
Força Motriz 

108 2 80 2 188 

Projecto, 
Instalação e 

Conservação de 
Instalações 

162 3 111 2.5 273 

Total de Horas da Tecnologia Específica  768 

Prática Contexto de Trabalho (Estágio) 210 
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CEF – Curso de Educação Formação 

Jardinagem Curso iniciado em 2010/2011 

 

Referencial Curricular: Instituto do Emprego e Formação Profissional 

Saída Profissional: Jardineiro Tipo: 2, Nível: II 

Total de Horas: 2109 ; Total de Semanas: 72 - 36 (1º Ano) + 30 (2º Ano) + 6 de Estágio (2ºAno) 

 

Oferta curricular suportada por metodologias cada vez mais autonomizadas, direccionada para 

os interesses e necessidades dos alunos (com retenção repetida e em risco de desistência escolar) 

Componentes 
de Formação 

Áreas de 
Competência 

Unidades de 
Formação / 
Domínios 

Duração de Referência 

1º Ano 2º Ano Total 
de 

Horas 
Horas/ 

Ano 
Blocos/ 
Semana 

Horas/ 
Ano 

Blocos/ 
Semana 

Sócio-
Cultural 

Língua, 

Cultura e 
Comunicação 

Língua 
Portuguesa 

108 2 84 2 192 

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

108 2 84 2 192 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

51 1 45 1 96 

Cidadania e 

Sociedade 

Cidadania e 
Mundo Actual 

108 2 84 2 192 

Higiene, Saúde 

e Segurança no 
Trabalho 

30 1 - - 30 

Educação Física 51 1 45 1 96 

Cientifica 
Ciências 
Aplicadas 

Matemática 
Aplicada 

120 2.5 90 2 210 

Ciências 
Naturais 

62 1 61 1.5 123 

Tecnológica 
Tecnologias 
Específicas 

Manutenção de 
Jardins e 
Relvados 

147 3 149 3.5 296 

Infra-Estruturas 
Básicas e 

Paisagísticas de 
Jardins 

122 2.5 104 2.5 226 

Instalação de 
Jardins e 
Relvados 

122 2.5 124 3 246 

Total de Horas da Tecnologia Específica  768 

Prática Contexto de Trabalho (Estágio) 210 
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Percurso Curricular Alternativo - 5º Ano 
Oferta curricular suportada por metodologias cada vez mais autonomizadas, direccionada para 

os interesses e necessidades dos alunos (com retenção repetida e em risco de desistência escolar) 

TIPO DE 
FORMAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DAS 
DISCIPLINAS/ÁREAS 

DISCIPLINARES 

CARGA HORÁRIA 
(Tempos lectivos 

semanais) 

ESCOLAR 

Língua Portuguesa 5 

Inglês 3 

História e Geografia de Portugal 2 

Ciências da Natureza 2 

Formação para a Cidadania 1 

Matemática 4 

Sala de Estudo 4 

Introdução às TIC 1 

ARTÍSTICA 
VOCACIONAL 

Jardinagem 2 

Música 2 

Desporto 6 

Artes Plásticas 2 

TOTAL 12 

  Sala de Estudo – Funcionamento em par pedagógico. 

                      Jardinagem – Ligação com os Cursos de Educação Formação.   
  

 

Percurso Curricular Alternativo  -  6º Ano 
Oferta curricular suportada por metodologias cada vez mais autonomizadas, direccionada para os 

interesses e necessidades dos alunos (com retenção repetida e em risco de desistência escolar) 

TIPO DE 
FORMAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DAS 
DISCIPLINAS/ÁREAS 

DISCIPLINARES 

CARGA HORÁRIA 
(Tempos lectivos 

semanais) 

ESCOLAR 

Língua Portuguesa 5 

Inglês 3 

História e Geografia de Portugal 2 

Ciências da Natureza 2 

Formação para a Cidadania 1 

Matemática 4 

Sala de Estudo 4 

Introdução às TIC 1 

TOTAL 22 

ARTÍSTICA 
VOCACIONAL 

Jardinagem 2 

Música 2 

Desporto 6 

Artes Plásticas 2 

TOTAL 12 

           Sala de Estudo – Funcionamento em par pedagógico. 

           Jardinagem – Ligação com os Cursos de Educação Formação. 
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Percurso Curricular Alternativo  -  7º Ano 
Oferta curricular suportada por metodologias cada vez mais autonomizadas, direccionada para 

os interesses e necessidades dos alunos (com retenção repetida e em risco de desistência escolar) 

TIPO DE 
FORMAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DAS 
DISCIPLINAS/ÁREAS 

DISCIPLINARES 

CARGA HORÁRIA 
(Tempos lectivos 

semanais) 

ESCOLAR 

Língua Portuguesa 4 

Inglês 2 

História 2 

Ciências Naturais 2 

Formação para a Cidadania 1 

Matemática 4 

Sala de Estudo 2 

Introdução às TIC 1 

Francês 2 

Geografia 2 

Ciências Físico-Quimicas 2 

TOTAL 24 

ARTÍSTICA 

VOCACIONAL 

Jardinagem 4 

Electricidade ou Música /Artes 
Plásticas * 

2 

Desporto 5 

TOTAL 11 

            Sala de Estudo – Funcionamento em par pedagógico. 

           Jardinagem e Electricidade – Ligação com os Cursos de Educação Formação. 

      *- Em regime semestral. 

        Percurso Curricular Alternativo  -  8º Ano 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DAS 

DISCIPLINAS/ÁREAS 
DISCIPLINARES 

CARGA HORÁRIA 
(Tempos lectivos 

semanais) 

ESCOLAR 

Língua Portuguesa 4 

Inglês 2 

História 2 

Ciências Naturais 2 

Formação para a Cidadania 1 

Matemática 4 

Sala de Estudo 2 

Introdução às TIC 1 

Francês 2 

Geografia 2 

Ciências Físico-Quimicas 2 

TOTAL 24 

ARTÍSTICA 
VOCACIONAL 

Jardinagem 4 

Electricidade ou Música/ Artes 
Plásticas 

2 

Desporto 5 

TOTAL 11 

             



Agrupamento de Escolas de Alfornelos  Projecto Educativo 2009/13 

_______________________________________________________________________________________ 

 

44 

 

“Lado a Lado na Solução” 

           Jardinagem e Electricidade – Ligação com os Cursos de Educação-Formação. 

 *- Em regime semestral. 
Para o ano lectivo 2011/2012 está prevista a abertura de um Curso de Educação Formação para 

Jovens – Nível 2, Tipo 3. 

 

Percurso Curricular Alternativo  -  9º Ano 
TIPO DE 

FORMAÇÃO 
DESIGNAÇÃO DAS 

DISCIPLINAS/ÁREAS 
DISCIPLINARES 

CARGA HORÁRIA 
(Tempos lectivos 

semanais) 

ESCOLAR 

Língua Portuguesa 4 

Inglês 2 

História 2 

Ciências Naturais 2 

Formação para a Cidadania 1 

Matemática 4 

Sala de Estudo 2 

Introdução às TIC 2 

Francês 2 

Geografia 2 

Ciências Físico-Quimicas 2 

TOTAL 25 

ARTÍSTICA 
VOCACIONAL 

Jardinagem 4 

Electricidade ou Música / 
A.Plásticas  

2 

Desporto 5 

TOTAL 11 

       *- Em regime semestral. 
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4.2.2. Critérios de Avaliação  

 

A avaliação sumativa interna dos alunos incide sobre dois domínios: 

 
· Domínio das atitudes e valores 

· Domínio dos conhecimentos e competências 

 
Estes domínios adquirem “pesos” diferentes na avaliação sumativa global para cada Ciclo, PCA e CEF 

(conforme quadro, intervalos a ter em conta no Projecto Curricular de Turma) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

O Domínio dos conhecimentos e competências varia consoante as áreas curriculares disciplinares e 

não disciplinares e é da responsabilidade dos diferentes Departamentos e/ou Conselhos de Docentes. 

 

O Domínio das atitudes e valores é único para todos os Ciclos é dividido em três sub domínios, a 

saber: 

 
· Responsabilidade (cger 8) 
 

- Respeito pelas regras estabelecidas na Escola e na Turma 

- Cumprimento das regras de pontualidade e assiduidade 

- Empenho e participação no trabalho 

- Organização e utilização do seu próprio material 

 

. Sociabilidade (cger 9 e 10) 

- Cooperação com os outros, nas relações interpessoais e relações de trabalho 

- Respeito pelos outros, relacionando-se de forma assertiva 

 

. Autonomia (cger 7 e 8) 

- Iniciativa e criatividade; 

- Espírito crítico (questiona, avalia, utiliza argumentos) 

- Empenho na procura de soluções. 

 

Pré-Escolar 

 
1.º Ciclo 
 

2.º Ciclo 
 

3.º Ciclo 
 

PCA 
 

CEF 
 

Atitudes 

 

Conhecimentos 

 

50 - 30% 

 
50 – 40% 30 – 20% 40 – 30% PCGrupo PCT  

40-30% 

PCGrupo 50 -70% 60 -70% 70 -80% 50 -60% PCT  
60-70% 
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Nota : Os critérios de avaliação para os alunos com  Necessidades Educativas Especiais de Carácter 

Permanente, com a medida educativa de Adequações no Processo de Avaliação, constam no PEI do 

aluno.  

 

Escala uniforme a utilizar na classificação dos instrumentos de avaliação: 

Muito Insuficiente: 0% a 19% 

Insuficiente: 20% a 49% 

Suficiente: 50% a 69% ( Suf. Menos: 50-55%; Suf. Mais: 65-69%) 

Bom: 70% a 89%        (Bom menos: 70-75%; Bom mais: 85-89%) 

Muito bom: 90% a 100% 

As classificações são registadas qualitativamente nos instrumentos de avaliação. 

A indicação de + ou – à frente da menção de classificação é opcional.  

 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Decreto Lei nº 3/ 2008 de 07 de Janeiro 

 

As formas de intervenção dos docentes do NEE serão diversificadas, tendo em conta as características das 

crianças/jovens com necessidades educativas especiais (NEE)  e suas turmas, assim como os estabelecimentos de 

educação e ensino em que estão inseridos. 

A sinalização dos alunos a apoiar é feita ao SPO através de impresso próprio pelos educadores/professores, 

encarregados de educação, ou outros serviços da comunidade.    

A articulação entre os diversos serviços que constituem os SEAE faz-se localmente nas escolas e jardins-de-infância 

e em reuniões de departamento. 

Os alunos com NEE de carácter permanente beneficiam de medidas do regime educativo especial, legisladas pelo 

Decreto-lei nº3 de 2008 de 7 de Janeiro que são determinadas no seu Plano Educativo Individual (PEI). Do PE 

devem constar as competências a desenvolver, experiências de aprendizagem e avaliação dos alunos em questão. 

No Programa Educativo Individual as medidas mais significativas são: 

 

Currículo Específico 

Individual 

Artigo 21º 

Inclui conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social do 

aluno e dá prioridade ao desenvolvimento de actividades de cariz 

funcional centradas nos contextos de vida, à comunicação e à 

organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

Com Apoio Pedagógico Individualizado a diversas disciplinas. 

Adequações Curriculares 

Artigo 18º 

Com metodologia e opções estratégicas específicas, no sentido 

da aquisição das competências gerais. 

Com Apoio Pedagógico Individualizado a diversas disciplinas. 
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O Agrupamento tem ainda outra modalidade específica de educação para os alunos com perturbações do espectro 

do autismo, que são as duas Unidades de Ensino Estruturado. 

 

Unidades de Ensino 

Estruturado (UEE) 

Organização e desenvolvimento de actividades referentes à 

metodologia TEACCH , fornecendo Apoio especializado e 

individualizado a  alunos com o espectro do autismo. 

 

Em sala própria para o efeito. 

Corpo docente pertencente ao núcleo de Educação Especial. 

Integração parcial na turma.  

Protocolos de actividades com a instituição A.P.P.D.A. ( Terapia 

da fala; Psicomotricidade ; Música e Natação ) 

 

No Agrupamento de Escolas está ainda sediado um serviço de Intervenção Precoce desde o ano lectivo 

de 2007/2008, que cobre todo o conselho da Amadora. 

 

Intervenção Precoce Domínio “... intervenção precoce para crianças com deficiência ou 

em risco de atraso grave de desenvolvimento...” 1 desenvolvendo 

“acções específicas, através de programas de apoio a crianças 

com necessidades educativas especiais e suas famílias, no âmbito 

da educação, da saúde e da acção social e em cooperação, 

designadamente, com as instituições de solidariedade social e 

cooperativas de solidariedade social.”As docentes da equipa, 

acompanham as crianças dos 0 aos 6 anos do concelho da 

Amadora a nível de domicílios, amas, creches municipais, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e Instituições 

Particulares (Colégios e Externatos), assim como recebem Fichas 

de referenciação vindas das Unidades hospitalares: 

     Hospital Fernando da Fonseca  

     Hospital Santa Maria 

     Hospital de D. Estefânia 

Gabinete de Psicologia e 

Orientação 

Observação e diagnóstico. 

Apoio psico-pedagógico 

Apoio social às famílias e alunos 
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Competências 

O desenvolvimento das competências pressupõe que todas as áreas curriculares actuem em 

convergência. 

Essa convergência deve ser encontrada pelos professores de cada conselho de turma aquando da 

elaboração do Projecto Curricular de Turma. 

 

COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

  

PPoorr  ÁÁrreeaass  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo::  
 

 

Formação Pessoal e Social 
 

 

Comunicação e Expressão 
 

Conhecimento do Mundo 

 
► Ter consciência de si 

próprio, conhecer-se e 
reconhecer-se 
 
► Adquirir confiança e 
iniciativa, em si e nos outros 
 
► Ser autónomo e dominar 
situações de vida prática 
 
► Fazer escolhas e 
responsabilizar-se 
 
► Avaliar / reflectir 
 
► Ser tolerante e cooperante, 

respeitando os outros 
 
► Esperar pela sua vez 

 
► Arrumar materiais e 

espaços 

 
► Interiorizar valores éticos e 

estéticos 
 

 
► Expressar sentimentos 

 
► Comunicar com os outros 

de formas diferentes 
 
► Colocar questões sobre 

pessoas, materiais, 

acontecimentos e ideias 
 
► Falar acerca de 

experiências pessoais 
significativas 
 
► Descrever objectos, 
acontecimentos e relações 

 
► Fazer escolhas e tomar 
decisões 
 
► Resolver problemas da 
vida quotidiana 
 
► Participar nas rotinas e 
auto-avaliar-se 
 

 
► Manifestar curiosidade e 

desejo de saber 
 
► Conhecer o seu endereço e 

nomear familiares 
 
► Conhecer e aplicar normas 

de higiena corporal e 
alimentar 
 
► Conhecer e aplicar normas 
de prevenção rodoviária e de 
acidentes domésticos 
 
► Ser capaz de respeitar o 

ambiente natural e construído 
 
► Ser capaz de observar, 

registar e compreender numa 
atitude científica 
 

 

Competências Gerais dos Alunos do Ensino Básico 

1. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano; 

2. Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para 

se expressar; 
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3. Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 

pensamento próprio; 

4. Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 

apropriação de informação; 

5. Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos 

visados; 

6. Pesquisar, seleccionar e organizar informação para transformar em conhecimento mobilizável; 

7.  Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

8.  Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

9.  Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

10. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 

promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

 

4.2.3. Enriquecimento curricular 

 

As actividades de Enriquecimento Curricular constituem um grupo de actividades não curriculares que 

se desenvolvem, predominantemente, para além do tempo lectivo dos alunos e que são de frequência 

facultativa. 

As actividades de Enriquecimento Curricular são de natureza lúdica, cultural e formativa e funcionam 

como estruturas de apoio às aprendizagens dos alunos. Têm como finalidade contribuir para: 

o O combate à exclusão e ao insucesso escolar; 

o A estruturação da personalidade; 

o O desenvolvimento de competências sociais de convivência; 

o A diversificação de práticas pedagógicas; 

o O reforço da motivação e dos conhecimentos curriculares; 

o A ocupação dos tempos livres de forma criativa e formativa. 

 

Os Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma com alunos inscritos nestas actividades, podem, 

através do respectivo Professor Titular/Director de Turma, planificar actividades complementares no 

âmbito das mesmas, nomeadamente visitas de estudo, com o objectivo de através de outros recursos 

que existem fora do espaço escolar, contribuir para um efectivo enriquecimento e articulação 

curriculares 
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As actividades de Enriquecimento Curricular que se vão desenvolver no âmbito deste Projecto são 
as seguintes:  

 

Entidades Responsáveis : 

 Câmara Municipal da Amadora 

            

 Agrupamento de Alfornelos 

 

2010/11 

 

 Quadro de Actividades por Escola 
 

 

Escola Básica de Alfornelos 
 

Ateliê/Clube 
Professor(a) 

Responsável 
Horário Sala 

BAQUETAS Prof. Saúl Falcão 4.ª Feira 14:00 – 15:30 M1 

CAPOEIRA Mestre Tucas 4.ªFeira 14:30 – 17:30 Ginásio 

CLUBE CIÊNCIAS 
Profs. Nélson Serôdio 

4.ªFeira 13:40 – 15:10 CN2 
      Joana Costa 

DÁGADÁGADÁ Prof. António Neves 4.ªFeira 13:40 – 15:10 M1 

ESCULTURA Prof. José Gonçalves 4.ª Feira 13:40 – 14:25 17 

FUTSAL (feminino) Prof.Natália Santos 4.ª Feira 14:00 – 16:00 Ginásio 

FUTSAL (masculino) Prof. Pedro Conde 4.ª Feira 14:00 – 16:00 Ginásio 

HORA DO CONTO Prof.ª Manuela Barros 4.ª Feira 14:00 – 15:00 Biblioteca 

PATINAGEM Prof.ª Lurdes Fonseca 4.ª Feira 14:00 – 16:00 Ginásio 

TEATRALF Prof.ª Dulce Marques 4.ª Feira 14:00 – 15:30 10 

 

               ESCOLA BÁSICA 
 

ACTIVIDADES 

Santos 
Mattos 

Orlando 
Gonçalves 

Alice 
Leite 

Mª Irene 
Lopes Azevedo 

Actividade Física Desportiva 
Associação Académica da 

Amadora 
X X X X 

Educação Musical 
Coral Clave de Sol 

X X X X 

Educação pela Arte 
Esc. Sup. Teatro e Cinema 

X X X X 

Apoio ao Estudo 
Agrup. Escolas Alfornelos  

X X X X 

Inglês 
Centro de Línguas de Alvide 

X X X X 

Capoeira 
CEBESA 

X X X X 

Aprender a brincar 

CEBESA 
X X X Em NOV10 
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4.2.4. Componente de Apoio à Família 

Entidade promotora: CEBESA (Centro de Bem Estar e Social da Amadora) 

 

Pré-Escolar: Projecto Aprender a Brincar (das 07:30 às 09:00 horas) (das 15:15 às 19:00 horas) 

 

1º Ciclo:  

                            Projecto Aprender a Brincar (das 07:30 às 09:00 horas) (das 17:30 às 19:00 horas) 

 

4.2.5. Serviços especializados de apoio educativo (SEAE) 

 

Especialmente direccionados para os alunos e encarregados de educação, o Agrupamento de Escolas 

de Alfornelos conta com uma série de iniciativas e serviços que visam o seu acompanhamento, por 

forma ser garantida a formação integral do jovem.  

 

 Núcleo de Educação Especial 

A intervenção dos docentes de apoio especializado será desenvolvida de acordo com a 

legislação referida numa perspectiva pedagógica diferenciada e de resposta às 

necessidades aos alunos apoiados. 

 

 Grupo de Intervenção Precoce 

A equipa tem como domínio medidas de apoio integrado, centrado na criança e na 

família, mediante acções de natureza preventiva e habilitativa, designadamente do 

âmbito da natureza da educação, da saúde e da acção social...” 

 

 Gabinete de Psicologia e Orientação 

A intervenção dos técnicos do SPO desenvolve-se fundamentalmente relativamente às 
seguintes  áreas distintas: 

 Apoio psico-pedagógico e social 

 Orientação escolar e profissional 

 Apoio ao desenvolvimento de relações da comunidade escolar (escola/meio) 

O desenvolvimento do trabalho pressupõe uma articulação estreita com todos os agentes 

educativos e com as instituições da área de intervenção. 
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Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

 A intervenção da equipa está principalmente direccionada para as seguintes temáticas:  

 Educação para a Saúde; 

 Sexualidade; 

 

Grupo de Integração e Acompanhamento ECO  

(Encontrar/Conversar /Ouvir) 

A intervenção da equipa, em intima articulação com o Gabinete de Psicologia e com a 

assistente social, está principalmente direccionada para as seguintes temáticas:  

 Comportamentos disruptivos e absentismo; 

 Ajuda humanitária; 

 Mediação – comunidade educativa; 

 

Grupo de Gestão de Conflitos  

A intervenção da equipa, em intima articulação com o ECO, está principalmente 

direccionada para as seguintes temáticas: 

 Medidas pedagógicas para os alunos com ordem de saída da sala de aula; 

 Informação relevante para o DT acerca da conduta do aluno face ao processo ensino-
aprendizagem. 

4.2.6. Articulação curricular 

 

O desenvolvimento das competências pressupõe que todas as áreas curriculares actuem em 

convergência. Esta, deve ser encontrada pelos professores de cada conselho de turma aquando da 

elaboração do Projecto Curricular de Turma. 

 

Assim, das deliberações do Director, bem como das recomendações emergentes do Conselho 

Pedagógico, em reunião mensal ordinária: 

 

 O Conselho de Docentes reúne ordinariamente com frequência mensal; 

 Os Coordenadores de Estabelecimento reúnem com o Gabinete do Director uma vez por mês; 

 Os Departamentos Curriculares e os grupos disciplinares reúnem uma vez por mês; 
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 Os responsáveis das AECs reúnem periodicamente com a Direcção e com os Respectivos 

Coordenadores de Estabelecimento. 

 Os docentes que integram os diversos  projectos e serviços de apoio educativo reúnem 

periodicamente e elaboram os respectivos relatórios; 

 A Coordenação dos Directores de Turma reúne periodicamente com os Directores de Turma, 

elaborando o guião das reuniões e fornecendo documentação relevante para a função; 

 Os Coordenadores de Departamento Curricular (2.º e 3.º Ciclos) com horas em comum para 

definição de estratégias comuns e para promover sinergias com vista ao trabalho cooperativo e 

elaboração de projectos interdisciplinares; 

 A actividade de Apoio ao Aluno/Turma em horário sem aulas;  

 Definição, no horário laboral do docente, das reuniões semanais relativas aos novos Programas 

da Língua Portuguesa e do Plano de Acção da Matemática; 

 Reunião de final de ano lectivo entre os professores titulares de turmas do 4.º ano e os 

professores do 5.º ano de escolaridade; 

 Definição de critérios para a elaboração de turmas de nível no final do ano lectivo. 

 

4.2.7. Plano de Formação 

 

A formação é encarada como um processo constante ao longo da vida, não se confinando a um 

momento ou na aquisição de habilitações literárias e profissionais. Está intimamente associada à 

evolução comunitária que exige a necessidade de aprofundamento e actualização de conhecimentos 

para responder aos novos desafios. 

Para o sucesso da Escola, é condição sine qua non, o desenvolvimento organizativo e das práticas 

pedagógicas, que deverão estar em conformidade com a visão do Agrupamento. 

 

Assim, o Plano de Formação almeja a definição e organização das prioridades neste domínio. 

 

A sua meta é suprir algumas dificuldades detectadas, que se associam às práticas científico-didácticas 

e, no caso do pessoal não docente, se prende com a funcionalidade e qualidade dos serviços prestados 

à organização. 
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 ONDE ? 

 
 

 

 

 

 

 TIPO ? 

- Creditadas 

 
- Não Creditadas 

 
 

 
No âmbito da Formação contínua consignada no novo Estatuto da Carreira Docente é garantido ao 

pessoal docente o direito à formação e informação para o exercício da função educativa, conforme 

pode ler-se no artigo 6º: Pelo acesso a acções de formação contínua regulares, destinadas a 

actualizar e aprofundar os conhecimentos e as competências profissionais dos docentes. 
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Para efeitos do disposto assinalam-se as Áreas Temáticas Prioritárias para o processo de Formação e 

Valorização Profissional bem como as prioridades do corpo docente e não docente: 

 

Necessidades de Formação do Pessoal Não Docente 
 

 

EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

11  
EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

22  
EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

33  
EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

44  
    

Resultados 
Prestação do Serviço 

Educativo 
Org. e Gestão 

Escolar 
Cap. Auto-regulação 

e Progresso 
    

1.1.  
Moodle – 

Conceitos Básicos  

2.1.  
Planeamento por 

Etapas 

3.1. 
Gestão e 

Administração 
Escolar 

4.1.  
Estrutura Comum 
de Avaliação (CAF) 

    

1.2.  
Moodle– Aplicado à 

disciplina 

2.2.  
Proj.Curricular de 

Turma/Grupo 

3.2.  
Projecto de 
Promoção e 

Educação para a 
Saúde 

4.2. 
Auto-Avaliação 

    

1.3.  
Quadros 

Interactivos – 
Conceitos Básicos 

2.3. 
CIF 

3.3.  
Sexualidade 

 

    

1.4. 
Quadros 

Interactivos– 

Aplicados à 
disciplina 

  
 
 

 
 
 
 

 

 
1.5. 

Metodologias de 
ensino aplicadas à 

disciplina 
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Necessidades de Formação do Pessoal Não Docente 
 

 

EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

11  
EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

22  
EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

33  
EEiixxoo  EEssttrraattééggiiccoo  

44  
    

Resultados 
Prestação do Serviço 

Educativo 
Org. e Gestão 

Escolar 
Cap. Auto-regulação 

e Progresso 
    

1.1.  
Sala Teacch 

2.1.  
Bibliotecas 

Escolares 

3.1.  
Contab(SAE) 

 

    

 2.2. 
Trabalho em JI 

3.2. 
Atendimento 

 

    

  3.3. 
Gestão de conflitos 

 

 

 

 

O Conselho Pedagógico, na sua orgânica de funcionamento, contempla uma secção responsável pela 

formação que, para além destas áreas prioritárias, irá fazer um levantamento das necessidades, bem 

como o estabelecimento de critérios de selecção da admissão para as acções de formação. 

 

5. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 

PROJECTO EDUCATIVO 
 

5.1. FORMAS DE DIVULGAÇÃO 

Após aprovação pelo Conselho Geral o Projecto Educativo do Agrupamento deverá ser divulgado 

a toda a comunidade educativa, para que, com base no seu conhecimento, cada elemento da mesma 

possa programar as acções a concretizar em cada área de intervenção. 

 

 O Projecto deverá estar disponível para consulta em formato digital na página oficial do 

Agrupamento de Escolas, bem como na plataforma Moodle. 

 Disponível para consulta em formato de papel, 1 exemplar do projecto na Direcção do 

Agrupamento de Escolas, na Biblioteca e Centro de Recursos, nos Serviços 

Administrativos, na sala de D.Turma, na Sala de Coordenação; na sala de professores, 

na sala de Pessoal Não Docente, e um exemplar em cada Escola Básica do 1º Ciclo e 

Jardins-de-infância. 
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5.2. MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
 Dentro do período de vigência deste projecto, competirá ao Conselho Pedagógico avaliar se 

o Projecto Curricular de Agrupamento e o Plano Anual de Actividades respeitam as 

orientações expressas neste PEA. 

 Durante a vigência deste Projecto Educativo, competirá ao “Observatório da Qualidade” o 

acompanhamento da sua execução, recolhendo e trabalhando os dados de avaliação que 

serão no final de cada ano lectivo apresentados ao Director e ao Conselho Pedagógico, para 

discussão e balanço assim como,  para se proceder eventuais reajustamentos. 

 No final do ano lectivo de 2012/13, o Director solicita a intervenção do Conselho 

Pedagógico para balanço avaliativo final, que servirá de base à (re)construção do novo PEA. 

 

5.3. DADOS A CONSIDERAR NA AVALIAÇÃO 

 
Para concretizar a avaliação do PEA serão utilizados os seguintes instrumentos: inquéritos, 

análise documental de actas, relatórios de actividades e outros documentos pertinentes. Para esta 

avaliação serão realizadas reuniões dos órgãos representativos do Agrupamento – Departamentos, 

Conselho de Docentes, Conselho de Directores de Turma, Conselho Pedagógico, Conselho Geral e 

Director do Agrupamento. 

 Os dados fundamentais a considerar no trabalho de acompanhamento da implementação do 

PEA e na sua avaliação final, devem permitir avaliar os seguintes aspectos: 

 Grau de divulgação do PEA conseguido 

 Grau de consecução dos objectivos definidos 

 Grau de alteração do contexto das problemáticas diagnosticadas. 

 Grau de eficácia das estratégias utilizadas. 

 

5.4. OBSERVATÓRIO DE QUALIDADE 

 

5.4.1. Finalidades 

I. Identificar as diversas áreas de intervenção da organização; 
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II. Considerar as oportunidades e ameaças da realidade externa à organização e definir a visão 

estratégica procurando a manutenção ou crescimento; 

III. Desenvolver os padrões de qualidade da prestação de serviços; 

IV. Melhorar o grau de satisfação dos membros da Comunidade Escolar; 

V. Identificar e partilhar boas práticas; 

VI. Mobilizar a Comunidade Escolar para projectos inovadores; 

VII. Desenvolver a imagem do Agrupamento em toda a comunidade educativa; 

VIII. Aprofundar métodos de recolha e tratamento de informação e contribuir para a valorização da 

sua aplicabilidade. 

5.4.2. Objectivos 

 Conhecer os pontos fracos e fracos passíveis de desenvolvimento; 

 Analisar a organização, mobilizar a Comunidade Escolar e sugerir boas práticas a   implementar 

no Agrupamento; 

 Contribuir como uma ferramenta de gestão visando a qualidade; 

 Criar Planos de Melhoria para a prática pedagógica; 

 Desenvolver um espírito de identidade do Agrupamento entre a comunidade educativa 

5.4.3. Processo 

► Resulta da colaboração de todos os membros da Comunidade Escolar (docentes, assistentes técnicos 

e operacionais, alunos, encarregados de educação, técnicos e parceiros); 

► Implica diversos procedimentos 

 · Inquéritos de opinião/satisfação 

 · Análise de Relatórios 

 · Análise de resultados/estatística 

► Aplicada no Agrupamento 

 · Aos órgãos de administração e gestão; 

 · Às estruturas intermédias (Dept. Curriculares, grupos disciplinares, Coord. de Directores de 

Turma…); 

 · Aos serviços existentes em cada escola do Agrupamento 


