
Anexo 1 – Protocolos de entrevistas 

 

1.1 - Carta dirigida á Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Riomar 

 

De: Manuel Botelho Mourão 

 

Professor do Quadro de Nomeação Definitiva – 10º Grupo A 

 

Urbanização da Cativa, Lote 1, 3º esquerdo, 7550 – 108 -Santiago do Cacém 

 

 

 

Ex.ma Senhora Presidente do Conselho Executivo 

 

 

Santiago do Cacém, 18 de Outubro de 2007 

 

Frequento, actualmente, o 2º ano da parte curricular do mestrado em Ciências da 

Educação, área especialização em Administração Educacional, ministrado na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver, sob a orientação do Professor Doutor Natércio Afonso, um projecto de 

investigação centrado num estudo de caso sobre a avaliação das escolas: o olhar dos 

actores. 

 

Tendo conhecimento que o Agrupamento de Escolas a que vossa excelência preside já 

procedeu à avaliação interna, venho pela presente solicitar a vossa excelência que me 

permita conhecer e descrever como decorreu o processo de avaliação interna. 

 

Para a realização do estudo terei necessidade de lhe pedir autorização para me facultar o 

projecto educativo, regulamento interno, actas dos órgãos de gestão e direcção 

intermédia, outros documentos que estiverem relacionados com o processo de avaliação 

interna do agrupamento, registar notas de campo e entrevistar alguns actores. 

 



No caso de não ver inconveniente, gostaria que a Senhora Presidente fosse um dos 

actores a ser entrevistado. 

A confidencialidade e o anonimato estarão sempre presentes, pelo que o nome da escola 

e dos actores que voluntariamente colaborarem neste projecto não será divulgado em 

nenhuma ocasião. 

 

Gostaria de marcar um encontro consigo para lhe explicitar com mais pormenor os 

objectivos deste projecto de investigação. 

 

Estou ao dispor de V. Ex.ª para eventuais esclarecimentos que considere pertinentes. 

 

 Tm: 969252186 

 E-mail: M-Mourao@sapo.pt 

 

Agradeço antecipadamente a atenção que venha a prestar à minha solicitação 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Manuel Botelho Mourão 



Anexo 1 - Protocolos de entrevistas 

 

1.2 - Carta dirigida a uma docente do 1º ciclo 

 

De: Manuel Botelho Mourão 

 

Professor do Quadro de Nomeação Definitiva – 10º Grupo A 

 

Urbanização da Cativa, Lote 1, 3º esquerdo, 7550 – 108 -Santiago do Cacém 

 

 

Cara Colega 

 

Santiago do Cacém, 22 de Dezembro de 2007 

 

Frequento, actualmente, o 2º ano da parte curricular do mestrado em Ciências da 

Educação, área especialização em Administração Educacional, ministrado na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver, sob a orientação do Professor Doutor Natércio Afonso, um projecto de 

investigação centrado num estudo de caso sobre a avaliação das escolas: o olhar dos 

actores. 

 

Tendo conhecimento que o Agrupamento de Escolas a que vossa excelência pertence 

procedeu à avaliação interna, venho pela presente solicitar a vossa excelência que me 

conceda uma entrevista sobre o processo de avaliação interna. 

 

A confidencialidade e o anonimato estarão sempre presentes, pelo que o seu  nome  e o 

da escola e não será divulgado em nenhuma ocasião. 

 

Gostaria de marcar um encontro consigo para lhe explicitar com mais pormenor os 

objectivos deste projecto de investigação. 

 

Estou ao dispor de V. Ex.ª para eventuais esclarecimentos que considere pertinentes. 

 



 Tm: 969252186 

 E-mail: M-Mourao@sapo.pt 

 

Agradeço antecipadamente a atenção que venha a prestar à minha solicitação 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Manuel Botelho Mourão 



Anexo 1 – Protocolos de entrevistas 

 

1.3 - Carta dirigida a uma Educadora de Infância 

 

De: Manuel Botelho Mourão 

 

Professor do Quadro de Nomeação Definitiva – 10º Grupo A 

 

Urbanização da Cativa, Lote 1, 3º esquerdo, 7550 – 108 -Santiago do Cacém 

 

 

Cara Colega 

 

Santiago do Cacém, 22 de Dezembro de 2007 

 

Frequento, actualmente, o 2º ano da parte curricular do mestrado em Ciências da 

Educação, área especialização em Administração Educacional, ministrado na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver, sob a orientação do Professor Doutor Natércio Afonso, um projecto de 

investigação centrado num estudo de caso sobre a avaliação das escolas: o olhar dos 

actores. 

 

Tendo conhecimento que o Agrupamento de Escolas a que vossa excelência pertence 

procedeu à avaliação interna, venho pela presente solicitar a vossa excelência que me 

conceda uma entrevista sobre o processo de avaliação interna. 

 

A confidencialidade e o anonimato estarão sempre presentes, pelo que o seu  nome  e o 

da escola e não será divulgado em nenhuma ocasião. 

 

Gostaria de marcar um encontro consigo para lhe explicitar com mais pormenor os 

objectivos deste projecto de investigação. 

 

Estou ao dispor de V. Ex.ª para eventuais esclarecimentos que considere pertinentes. 

 



 Tm: 969252186 

 E-mail: M-Mourao@sapo.pt 

 

Agradeço antecipadamente a atenção que venha a prestar à minha solicitação 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Manuel Botelho Mourão 



Anexo 1 – Protocolos de entrevistas 

 

1.5 - Carta dirigida ao Coordenador do Departamento de Expressões 

 

De: Manuel Botelho Mourão 

 

Professor do Quadro de Nomeação Definitiva – 10º Grupo A 

 

Urbanização da Cativa, Lote 1, 3º esquerdo, 7550 – 108 -Santiago do Cacém 

 

 

Ex.mo Senhor Coordenador do Departamento de Expressões 

 

Santiago do Cacém, 22 de Dezembro de 2007 

 

Frequento, actualmente, o 2º ano da parte curricular do mestrado em Ciências da 

Educação, área especialização em Administração Educacional, ministrado na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver, sob a orientação do Professor Doutor Natércio Afonso, um projecto de 

investigação centrado num estudo de caso sobre a avaliação das escolas: o olhar dos 

actores. 

 

Tendo conhecimento que o Agrupamento de Escolas a que vossa excelência pertence 

procedeu à avaliação interna, venho pela presente solicitar a vossa excelência que me 

conceda uma entrevista sobre o processo de avaliação interna. 

 

A confidencialidade e o anonimato estarão sempre presentes, pelo que o seu  nome  e o 

da escola e não será divulgado em nenhuma ocasião. 

 

Gostaria de marcar um encontro consigo para lhe explicitar com mais pormenor os 

objectivos deste projecto de investigação. 

 

Estou ao dispor de V. Ex.ª para eventuais esclarecimentos que considere pertinentes. 

 



 Tm: 969252186 

 E-mail: M-Mourao@sapo.pt 

 

Agradeço antecipadamente a atenção que venha a prestar à minha solicitação 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Manuel Botelho Mourão 



Anexo 1 – Protocolos de entrevistas 

 

1.4 - Carta dirigida ao Presidente do Conselho Pedagógico 

 

De: Manuel Botelho Mourão 

 

Professor do Quadro de Nomeação Definitiva – 10º Grupo A 

 

Urbanização da Cativa, Lote 1, 3º esquerdo, 7550 – 108 -Santiago do Cacém 

Para 

 

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Santiago do Cacém, 22 de Dezembro de 2007 

 

Frequento, actualmente, o 2º ano da parte curricular do mestrado em Ciências da 

Educação, área especialização em Administração Educacional, ministrado na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver, sob a orientação do Professor Doutor Natércio Afonso, um projecto de 

investigação centrado num estudo de caso sobre a avaliação das escolas: o olhar dos 

actores. 

 

Tendo conhecimento que o Agrupamento de Escolas a que vossa excelência pertence 

procedeu à avaliação interna, venho pela presente solicitar a vossa excelência que me 

conceda uma entrevista sobre o processo de avaliação interna. 

 

A confidencialidade e o anonimato estarão sempre presentes, pelo que o seu  nome  e o 

da escola e não será divulgado em nenhuma ocasião. 

 

Gostaria de marcar um encontro consigo para lhe explicitar com mais pormenor os 

objectivos deste projecto de investigação. 

 

Estou ao dispor de V. Ex.ª para eventuais esclarecimentos que considere pertinentes. 

 



 Tm: 969252186 

 E-mail: M-Mourao@sapo.pt 

 

Agradeço antecipadamente a atenção que venha a prestar à minha solicitação 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Manuel Botelho Mourão 



Anexo 1 – Protocolos de entrevistas 

 

1.6 - Carta dirigida ao Vereador da Educação e Cultura da Câmara Municipal 

 

De: Manuel Botelho Mourão 

 

Professor do Quadro de Nomeação Definitiva – 10º Grupo A 

 

Urbanização da Cativa, Lote 1, 3º esquerdo, 7550 – 108 -Santiago do Cacém 

 

 

 

 

Santiago do Cacém, 22 de Maio de 2008 

 

Frequento, actualmente, o 2º ano da parte curricular do mestrado em Ciências da 

Educação, área especialização em Administração Educacional, ministrado na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver, sob a orientação do Professor Doutor Natércio Afonso, um projecto de 

investigação centrado num estudo de caso sobre a avaliação das escolas: o olhar dos 

actores. 

 

Tendo conhecimento que  a Câmara Municipal tem tido um papel activo no 

acompanhamento das actividades dos Agrupamentos, nomeadamente naquele que é 

objecto do meu estudo, solicito que me conceda uma entrevista. 

 

A confidencialidade e o anonimato estarão sempre presentes, pelo que o seu nome e o 

da Câmara Municipal  não será divulgado em nenhuma ocasião. 

 

Gostaria de marcar um encontro consigo para lhe explicitar com mais pormenor os 

objectivos deste projecto de investigação. 

 

Estou ao dispor de V. Ex.ª para eventuais esclarecimentos que considere pertinentes. 

 



 Tm: 969252186 

 E-mail: M-Mourao@sapo.pt 

 

Agradeço antecipadamente a atenção que venha a prestar à minha solicitação 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Manuel Botelho Mourão 
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14/02/08 

Anexo 4 - Entrevistas 

E- Entrevistador 

R - Entrevistado 

 

4.3 - Entrevista com a professora do 1º ciclo, membro da Assembleia do 

Agrupamento 

 

E- Escolha um nome 

 

R- Madalena 

 

E – Quantos anos tem? 

 

R- 46 

 

E- E de docência  

 

R-21 

 

E- Participa nalgum órgão? 

 

R - Participei em quase tudo. Estive no Conselho Pedagógico como representante do 1º 

ciclo, no Conselho Pedagógico como representante da Educação Especial…faço parte 

da Assembleia do Agrupamento. Este é o 3º mandato na Assembleia do Agrupamento. 

Fiz parte da comissão especializada de avaliação e agora sou também coordenadora de 

estabelecimento do 1º ciclo. 

 

E – como é que está organizado o Agrupamento e o 1º ciclo? 

 

R- Está organizado por Comissão Executiva, Conselho Pedagógico e Assembleia de 

Agrupamento. O 1º ciclo está representado nessas três vertentes, na Conselho 

Executivo, no Conselho Pedagógico e na Assembleia Temos a nossa represente do 1º 

ciclo na Comissão Executiva que nos leva as directrizes e também as trás, serve de 
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pombo – correio entre o Conselho Executivo e o Conselho de Docentes, A nossa 

representante discute com as coordenadoras qualquer dos assuntos que estiver em cima 

da mesa. Depois no conselho dos docentes o assunto é uma vez mais discutido. 

Algumas coisas são mais consensuais, em relação a outras há mais divergências, mas 

mandamos sempre a nossa opinião. 

 

E - Divergências em relação a que? 

 

R- Ora, a maior parte das vezes é em relação à avaliação dos moços. Agora querem tudo 

quantificado e por competências e nós no 1º ciclo não estávamos habituadas a isso. 

 

E – Diga-me, qual tem sido o papel da Assembleia do agrupamento? 

 

R- Tem tido um papel decorativo até agora, penso eu, é mesmo um órgão só no papel A 

comissão Executiva desempenha muito bem o seu papel relativo à organização da 

Escola…e quando chegam aqueles lençóis sobre a contabilidade para analisar e fazer o 

balanço, aquilo já vai tão bem explicado e aquelas contas são tão complicados , e eu não 

tenho jeito para contas, nós confiamos naquilo que ela nos apresenta, pois ela gere 

muito bem aquilo e nós temos a certeza de que ela gera bem. Sabe a Assembleia é um 

órgão mais figurativo porque os órgãos intermédios têm tido capacidade para responder 

às solicitações e às questões que vão surgindo e como só reúne três ou quatro vezes por 

ano e quando chega a altura de reunir é só um arrumar a casa, ouve este problema 

resolveu-se desta e daquela maneira e nós o que havemos de dizer. Dizemos está bem e 

pronto. 

 

E - A Assembleia do Agrupamento é composta por quem? 

 

R -1º ciclo, pré – escolar, pais, professores do 2º e 3º ciclo. De fora, é a Autarquia e já 

foi o Centro de Saúde e agora é a TAIPA, porque é a instituição com mais visibilidade e 

representatividade e que tem um leque maior de actividades. Na última Assembleia  

decidimos continuar a convidar a Taipa 

 

E – Há preponderância de algum sector ou instituição neste órgão? 
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R – Não. Todos temos o nosso momento de palavra, todos estamos á vontade para expor 

as nossas ideias; nós podemos colocar as nossas ideias. As divisões entre os vários 

ciclos na Assembleia não são sentidas. A partir daquele portão para dentro temos de ser 

todos docentes. Fui das primeiras professoras do 1º ciclo a entrar no agrupamento, não 

sei se foi por causa da minha postura. Tive de dar a cara. E se alguém nos impôs o 

agrupamento que tem vantagens e desvantagens, na minha opinião mais vantagens do 

que desvantagens. Tento levar as coisas com optimismo e se apareceu o Agrupamento 

vamos lá ver o que isto dá…e tem que dar alguma coisa e essa coisa é o sucesso dos 

miúdos. E, se alguém nos impôs o agrupamento agora temos de o levar para a frente. 

Não foi fácil nos primeiros anos, mas temos crescido juntos, temos sabido marcar as 

nossas presenças, somos um ciclo, e também sabemos que há as hierarquias, que há o 

1º, o 2º e o 3º e cada um tem as suas especificidades… 

 

E – É fácil arranjar listas de professores para a Assembleia do Agrupamento? 

 

R – É agora fácil. Tem der ser o Conselho Executivo a falar com A, B e C. 

 

E – E as eleições para o Conselho Executivo? 

 

R – Antes da verticalização não sei, Ainda estávamos à parte. Depois, tem aparecido só 

a lista da Presidente. Houve só uma vez que o actual Presidente do Pedagógico se quis 

candidatar, mas não reunia as condições. 

 

E – Fale agora do processo eleitoral para a coordenação dos docentes 

 

R – Foi assim. O 1º coordenador foi complicado, não foi muito fácil; no início ninguém 

queria. Ai mãe o que é que vamos fazer para lá? Será que nós teremos capacidade para 

argumentar junto dos colegas do 2º e 3º ciclo? Havia esse receio quando apareceu o 

agrupamento, e dizíamos umas para as outras: será que eles não nos vão olhar com 

aqueles olhos de doutores? Para o bem e para o mal, demos um pontapé no rabo na mais 

nova que era da Ana Patrícia, depois ela foi convidada para a Comissão Instaladora, e 

agora? Olhe tive que ir eu…sabiam que eu não iria deixar pisar, havia no inicio esse 

receio…mas também sabiam que eu não ia entrar em conflito, foi essa a minha postura.. 
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No 1º ano não foi fácil, olhava para o colega José Branquinho que era o Presidente, e 

aprendi a ler comecei a ler na cara dele. 

 

E – Como é que se consegue ler num colega que é Branquinho 

 

R – Risos…Lia bem, olhava para ele e pela cara que ele fazia assim eu votava 

 

E – Então, votava de acordo com a cara do Presidente? 

 

R – Sabe, o que custa é começar. E tem de ser aos poucos. Mas eu dei-me bem cá cima. 

Tanto com os colegas que faziam parte do Conselho Pedagógico e da Assembleia como 

com aqueles que não faziam. Fui das primeiras pessoas do 1º ciclo a sentar-me na sala 

de professores, porque sinto este à vontade, tenho uma pauta de serviço e não me 

envergonho dela, a minha postura sempre foi assim e já a sabiam que eu não ia criar 

conflitos com  os colegas dos outros ciclos. 

 

E – Como é que transmitia as informações às colegas? 

 

R – Como é que transmitia? De boca a boca, nos nossos encontros. Olhe, eu dizia moças 

há isto para fazer, há para fazer isto assim e assim, os colegas do CP deram-nos esta 

indicação, porque havia coisas que nós não sabíamos o que era. Sabia lá o que era o 

desenho curricular, o crédito global de horas, nunca ninguém me tinha ensinado …vim 

para o CP tipo para quedas, fui vendo os outros fazer, fui arrumando as minhas ideias, 

observando, ouvindo e fui abrindo caminho para quem veio atrás de mim, e disse-lhes 

moças vão que eles não nos comem, nem nos metem medo, e dizia-lhes a estratégia que 

tinha utilizado era: quando acharmos que devemos falar, falamos, mas às vezes vale 

mais ficarmos caladas. Fui eu que abri a porta ao 1º ciclo e dou a cara pelo 1º ciclo seja 

onde for. 

 

E – Em relação ao pré-escolar, como é que são as vossas relações? 

 

R – Já havia outro relacionamento Já vinha detrás, já vínhamos agrupadas, olha vai para 

o pedagógico que também lá está Gina, não era a educadora era alguém que fazia parte 

de nós, que já conhecíamos das nossas andanças…fazíamos parte do mesmo pacote, nas 
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escolas isoladas já havia as prés…e já fazíamos a articulação sem estar no papel, e o 

nosso mal é não registar, mas por vezes o que não está planificado é o mais rico, seguir 

as coisas à risca por vezes não funciona. Se tenho necessidade de dar mais horas para o 

Português ou para a Matemática porque é que não devo fazer? Só porque não está no 

papel? Quantas vezes levo o plano do dia e depois digo só fiz isto Agora com o pré –

escolar fazemos a festa do Natal , a do Carnaval, a do final do ano. Mas, agora está 

burocratizado demais, é papelada a mais. Olhe, no princípio do ano juntei-me com as 

educadoras do particular e do oficial ….quis saber quais eram as dificuldades  e vimos 

que as dificuldades que eu sentia também elas o tinham sentido, e os desvios de 

comportamento que mostravam cá também os manifestavam lá, os que eram certinhos e 

direitinhos cá também o eram lá. Articulamos também nessa perspectiva. Há sempre 

alunos que vão regredir e há alunos que vão fazer progressos. 

 

E – E a articulação com os outros ciclos mais avançados? 

 

R- Um bico de obra.  No final de cada ano somos ouvidas. No 4º ano chamam-nos cá 

para dizermos como estão as coisas em relação aos meninos que vão para o 5º ano. 

O Inglês, Matemática e a Educação Física são o nosso berbicacho no 2º ciclo. Nestas 

reuniões dizemos como estão as coisas e também fazemos um relatório dos miúdos. 

Agora, passou também a haver reuniões com os Coordenadores dos Departamentos de 

Línguas Estrangeiras e de Educação Física por causa das actividades de enriquecimento 

curricular. Mas os alunos que são bons, são bons e não há nada a fazer. Os que são bons 

no 1º ciclo vão continuar a sê-lo no 2º ciclo e aí por diante os que queriam problemas na 

pré, criam problemas no 1º ciclo e nos outros ciclos a não ser que haja um grande drama 

na vida das crianças aqueles que têm apoio e bons princípios dados em casa vão ser 

bons alunos. Agora se a família não for estruturada, não há nada a fazer, por mais 

articulações que façamos….não conseguimos mexer com a estrutura da família. Se bem 

que essa parte dos comportamentos e atitudes nota-se mais no 2º e 3º ciclo, por o ensino 

ser mais segmentado o horário e o ensino estar mais centrado nas áreas dos professores. 

Continuo a dizer, por mais articulação que façamos, por mais reuniões que houver…não 

conseguimos mexer com a estrutura da família. E, depois o que é que acontece é o 

seguinte, os alunos com problemas emocionais estão concentrados durante duas, três 

horas e depois vai diminuindo a concentração e o professor que só se encontra com ele 

no final do dia pensa que ele é sempre assim, quando até não o é. 
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E– E as relações com o Conselho Executivo 

 

R – Eu não tenho problema nenhum a bater à porta do Conselho Executivo, nunca tive. 

E costumo dizer ainda ninguém me bateu e não é agora que vão bater, tenho a minha 

consciência tranquila…enquanto professora do 1º ciclo. Vimos aqui á Comissão 

Executiva entramos, saímos e se há algum problema em termos de organização vai 

através do Conselho de docentes se é um problema da escola A, B, ou C, chamam cá o 

colega e para resolver o problema. Falamos……falo por mim …quando tenho 

problemas na minha escola, por vezes até decido antes de vir perguntar., mas venho cá 

sempre informar da decisão que tomei e até agora não senti reparos, tento sempre 

resolver os assuntos em função daquilo que é melhor para a escola e o agrupamento. 

 

E – E,  a Formação Interna, como está? 

 

R – Existe o tal plano mais ligado para as ciências para a experimentação, para as TIC, 

para a leitura, temos o Centro de Formação de Professores, agora na formação das 

Ciências gosto, e a maioria dos professores que estão aqui tem vontade de ter formação. 

A formação através do crédito, não me diz nada, fiz a pós graduação que me deu uma 

série de créditos, a maioria dos professores quer formação para saber responder melhor 

aos actuais problemas do ensino. As coisas evoluíram muito. Dar aulas hoje não é o 

mesmo do que dar a dez anos atrás à alguns anos atrás. 

 

E – Nota diferenças? 

 

R – Noto e muito. Alguém pensava nas actividades de enriquecimento curricular…a 

sociedade mudou, os pais mudaram a sociedade está mais vigilante  e há que ter 

cuidados redobrados para não se falhar. A sociedade está atenta em relação ao trabalho 

dos professores e os pais também estão mais vigilantes e actuantes….memorizar a 

tabuada, é verdade que eles têm de saber, agora aquela cantilena toda se têm os 

computadores, as calculadoras, o que me interessa é que cheguem ao mecanismo como 

se chega à tabuada. Agora aquelas contas de dividir com quatro números….já vêm tão 
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baralhados…interessa-me que eles saibam quando têm de fazer as contas de divisão, 

multiplicação ou de subtracção, agora com os meios informáticos que os alunos têm à 

disposição para que é necessário saber aquele tagarelar? Eu lembro-me, quando abriu a 

Biblioteca José Saramago, em vez de lhes mandar tabuadas e contas para casa dizia-

lhes, olhem moços amanhã vamos trabalhar os reis vão pesquisar para a biblioteca da 

Câmara a ver se arranjam alguma coisa sobre o rei D.Manuel  eles iam para a biblioteca, 

faziam aquilo com gosto e aprendiam a trabalhar com o computador, estavam lá 

sossegados e aprendiam. O ensino evoluiu neste sentido, agora são elas a investigar, a 

observar, a procurar….é muito diferente estar à frente de uma sala de aula hoje do que 

era a 10 ou a 20 anos que foi quando comecei. 

 

E – E o trabalho entre os professores é articulado ou não? 

 

R- Depende dos professores. Há alguns mais fechados, e não querem mostrar, nem 

colaborar. No entanto pela minha maneira de ser as pessoas ao pé de mim não se podem 

fechar…e como trabalho na perspectiva do trabalho colaborativo as pessoas ao pé de 

mim não se podem fechar e têm de colaborar . Como tenho na minha escola uma colega 

que tem o mesmo ano…fazemos fichas iguais. Faço a minha planificação e mostro-a à 

minha colega, pergunto-lhe o que ela acha...agora vou dar o b e se o fizéssemos juntas 

não seria melhor, não ficaria mais giro? 

 

E –E nos outros ciclos? 

 

R – Com os outros ciclos é mais difícil. Mas, também não conheço, apesar de lidar com 

os colegas nos vários órgãos e estar com eles nas feiras e nas exposições não sei. Há 

colegas com quem temos mais afinidades e outras com quem temos menos mesmo para 

trabalhar. Agora no nosso ciclo sei o que fazemos, mas também há de tudo. 

Conversamos muito umas com as outras…o nosso problema é não registar aquilo que 

fazemos…o nosso problema é, como agora se diz, não formalizarmos as coisas. Os 

alunos que entram com cinco anos são um problema, demoram muito temo a dar a 

resposta em tempo útil, ainda não têm capacidade de execução e agora é que eu estou a 

ver que eu preciso de dar mais tempo aos meninos que têm cinco anos. Mas, sentimos 

os problemas, falemos umas com as outras, mas não temos o hábito de registar os 
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dados, não temos o hábito de tratar os dados. Foi isto que eu já disse à Inspecção 

quando cá esteve. 

 

E – Fale do funcionamento do vosso Conselho de Docentes. 

 

R – Reunimos mensalmente com uma ordem de trabalhos que resulta de assuntos que 

são sugeridos por nós e outros que são decididos pela nossa representante no Conselho 

Pedagógico. Aproveitamos estas reuniões para fazer um balanço daquilo que temos 

feito, para vermos se podemos articular alguma coisa com as colegas do lado, e também 

falemos da supervisão e da articulação com os nossos colegas das actividades de 

enriquecimento curricular. Registamos tudo em acta e depois enviamos cópia da acta 

para a nossa representante no conselho Pedagógico e para o Conselho Executivo. 

 

E – Vamos, agora, à avaliação interna. Fez parte do grupo de trabalho que avaliou o 

projecto educativo 

 

R – Não. Mas, o projecto educativo é o fio condutor do Agrupamento em relação à  

forma como deve  funcionar e no novo projecto estão lá as metas ,as estratégias e as 

coisas boas e menos boas que existem no Agrupamento. Mas ao fim e ao cabo o que nós 

temos que dar é o programa que já foi feito noutras instâncias. Não fiz parte do grupo de 

trabalho, andei por outras andanças. Fiz parte do grupo de trabalho para o perfil do 

aluno. 

 

E -Fale-me, então, da composição do grupo de trabalho e do perfil do aluno. 

 

R – O grupo de trabalho era formado por uma professora do 1º ciclo mas depois deixou 

e fui para lá eu, um do 2º e outro do 3º ciclo. Havia, ainda o Presidente do Conselho 

Pedagógico que coordenava por causa do Projecto educativo. Em relação ao perfil nós 

definimos aquilo que os nossos meninos devem saber e fazer no final de cada ciclo, ou 

seja no final do primeiro, no final do segundo e do terceiro. Temos que os preparar para 

que eles se orientarem para a vida,. Por exemplo, nós no 1º ciclo não trabalhávamos 

muito as TIC. Saber tratar com essas competências, internet….saber utilizar o teclado , 

o rato , gravar um texto, e tivemos todas que nos adaptar a esse perfil, que era o perfil 
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desejado para os alunos para quando os alunos saem do 1º ciclo e vão lá para cima e 

tivemos todas que nos adaptar a esse perfil. 

 

E – Processo de avaliação interna feita pelo AVES Foi a Assembleia de Escola que deu 

a ideia? 

 

R – Correu os trâmites todos. Quando chegou à Assembleia de Escola, já foi tão bem 

debatido no Conselho Pedagógico, nos Departamentos, já foi tão debatido no Conselho 

de Docentes que quando chegou foi mais um proforme. É assim, a Assembleia limita-se 

a  aprovar aquilo que os colegas já fizeram. As coisas já estão bem debatidas e 

trabalhadas, que já não há nada a fazer. Como as coisas decorreram não lhe sei dizer. Só 

sei que é para os anos mais avançados. 

 

E – E quem é que teve a ideia? 

 

R – Penso que foi da Presidente. Pelo menos, foi ela que a apresentou à Assembleia  

 

E – E os resultados não vão à Assembleia? 

 

R – Não têm ido. Mas sei que são levados ao Conselho Pedagógico e aos departamentos 

dos anos mais avançados.  

 

E – E a avaliação do Projecto Educativo? 

 

R - Esse foi discutido no Conselho de Docentes do 1º Ciclo 

 

E – Também tiveram a avaliação feita pela inspecção? 

 

R – Sim, e a Presidente fez uma reunião plenária com todos. 

 

E – Todos, quem? 

 

R – Professores e funcionários do Agrupamento. Foi mais para desdramatizar a coisa e 

informar o que ia acontecer. Fui uma das seleccionadas. 
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E -  Seleccionada, porquê? 

 

R – Sei lá. Talvez por ser das mais antigas, e ter feito parte do Conselho Pedagógico, 

Assembleia do Agrupamento e dizer aquilo que sinto.  

 

E – A ideia de chamar cá a Inspecção também partiu da Presidente? 

 

R – Penso que sim. Mas passou pelos órgãos todos. Fomos consultadas. 

 

E – E, acha bem que as escolas façam  a sua avaliação 

 

R – Acho bem que se veja e se criem condições para a avaliação. Atenção não quero ir 

para esta avaliação de professores que está por aí a correr….Agora ninguém pense que 

fazemos tudo bem feito, também se fosse assim, era uma grande chatice. É necessário 

avaliar para corrigir e, para isso, temos de saber o que é que todos nós andamos a fazer. 

Dá gozo fazer melhor, mas dá mais gozo fazer evoluir um aluno médio do que um aluno 

bom, no meio termo é que está a questão. Porque os bons conseguem sempre. 

 

E – Sente que há melhorias com o processo de avaliação? 

 

R- Temos que fazer as coisas para melhorar, não é? E a criação dos grupos de trabalho 

para definir o perfil do aluno, para avaliar o projecto educativo e o da avaliação tiveram 

de servir para alguma coisa, e essa coisa é termos uma escola onde os alunos saiam de 

cada ciclo com as competências desejadas. Mas, olhe, no 1º ciclo, a Expressão Físico – 

Motora é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu sei que faz parte do nosso currículo, mas o 

que é quer? Temos as nossas dificuldades, mas não temos vergonha em as assumir. No 

entanto, o Departamento de Educação Física tem-nos dado formação. Mas sabe como 

são as coisas e no 1º ciclo já temos todas alguma idade. 

 

E – E, mais melhorias que poderão ser vistas como as prioridades em que vão apostar? 

 

R – Olhe melhorar a plataforma Moodle, a articulação com os anos mais avançados, o 

perfil do aluno de sucesso e o enriquecimento curricular. 
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E – Mas, o enriquecimento curricular não tem a ver com o processo de avaliação? 

 

R- Pois não, mas possibilita que os alunos do 1º ciclo cheguem ao 5º ano a saber Inglês 

e além disso têm a partir das 15.30 h, Teatro, Dança, TIC(s), Música o que faz com que 

desenvolvam novas competências durante o 1º ciclo. 

 

E –E a Autarquia? 

 

R –Ai mãe!  O problema é os cargos serem políticos… as pessoas não são escolhidas 

pelo perfil, pela sua capacidade vão para ali porque são do partido e têm que 

desempenhar um cargo na autarquia e não vêm se têm competência para o exercício do 

cargo;  querem tocar muitos burrinhos ao mesmo tempo e algum deles tem de ficar para 

trás, e as escolas nem sempre são atendidas com a rapidez necessária, tenho que insistir 

e insistir que não tenho funcionárias, que os alunos andam a lançar pedras para fora das 

redes…esgotos entupidos…telefono para lá, passa de departamento para departamento, 

mas só passado muito tempo é que aparecem. Nestas coisas da educação quem tem de 

fazer uma grande evolução é a autarquia. E se o 2º e 3º ciclo também passar para eles, 

não sei como vai ser. 

 

E – Em relação aos funcionários, qual é a sua participação e funcionamento? 

 

R – Participam nas nossas actividades e fazem aquilo que podem. Mas, são poucos e 

quando falta algum é que é o problema. De resto são cuidadosos e atenciosos. 

 

E – E os Pais? 

 

R –Temos aqueles pais e eu não me importo que os pais me avaliem. Temos vários 

tipos: aqueles que vão à escola saber o que se passa com o filho…..temos os pais que 

não querem saber e não se importavam que os filhos estivessem na escola até ás 8 horas, 

temos aqueles pais que só vêm à escola se forem chamados e os outros que vêm com 

muita regularidade à escola…nunca escondo a dificuldade dos alunos, e digo aos pais 

quais são as dificuldades..sou uma pessoa muito directa e digo logo aquilo que ma vai 

na alma …e os pais sabem que lhes digo aquilo que sinto. Disse - lhes logo que não 



 12

permitia atrasos, porque eu não  chego atrasada…todos meses faço informação e envio-

a para os pais , quando preciso que eles venham eles vêm, faço sempre a ficha formativa 

e mando-a aos pais e na contracapa coloco----precisa de comportamento, evoluiu, não 

evoluiu. Não tenho instituído o entendimento aos E.E. uma hora para reunir com os 

pais, no entanto elas têm o número do meu telemóvel e podem ligar-me até às x horas. 

Digo-lhes, quando tiverem um problema venham ter comigo imediatamente, a maior 

parte dos comportamentos são coisas de moços, sem importância. Ao outro dia já estão 

a jogar à bola. Mas coisas têm de ser resolvidas quando acontecem. No regulamento 

está reunir duas vezes por mês, ora um aluno teve hoje um problema e a mãe só cá 

vinha daqui a 15 dias, quando cá viesse o problema já estava passado. O meu trabalho 

passa um bocado por aí. 

 

E – Está bem. Mas, qual é a postura dos pais quando vêm à escola? 

 

R – Sabe, os pais têm a postura que nós tivermos para com eles. Se os atendermos mal, 

eles na próxima já não vêm à escola. Eu, também se fosse mal atendida também fazia o 

mesmo. Mas, há pais que também só vão à escola para apontar erros e com estes é 

necessário ser firme e mostrar as regras. Olhe, calhou na minha turma a filha da minha 

maior amiga, mas não tem tratamento especial em relação aos outros ela também não 

precisa porque é boa. Só tenho dois que não estão a acompanhar o ritmo de 

aprendizagem. A turma é boa. 

 

E – E a associação de pais , como é que funcionado? 

 

R – Temos duas. Uma dos pais dos meninos da minha escola e outra dos pais do 2º e do 

3º ciclo. Ultimamente tem havido problemas com os pais da escola de lá de cima. 

 

E – Que tipo de problemas? 

 

R – Ora problemas por meterem o bico onde não deviam meter. Tem a ver com as notas 

de educação física. Começaram a aparecer níveis negativos, e eles não estavam 

habituados. Agora, também escrevem coisas sobre a escola sede no blog. Não estão lá 

muito colaborativos. 
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E – E os relatórios da actividade desenvolvida. São elaborados, não são? 

 

R – O relatório é feito por mim e entrego-o à nossa representante. Depois, por aquilo 

que sei, vão para a Comissão Executiva. 

 

E – Faça um balanço relativo ao funcionamento dos vários órgãos 

 

R – Assembleia de Escola funciona muito bem. É o cargo que tenho ocupado que 

menos trabalho me dá. O  Conselho Pedagógico assim, assim. Faz algumas coisas que 

não agradam. Mas, também não se pode agradar a todos. O Conselho Executivo é que 

gere o barco. E, em minha opinião tem gerido bem. A Presidente é que é o leme, tudo na 

vida tem de ter gestão, tem de haver decisão. Deve decidir mas sem prepotência, e tem 

de pensar em quem está do outro lado. Amanhã, também posso estar nessa cadeira. 

Pense-se, discuta-se e execute-se 

 

E – Último pedido. Fale sobre o funcionamento do Agrupamento 

 

R- Funcionamos bem. Há comunicação entre nós, a informação está disponível na 

plataforma Moodle, sentimo-nos à vontade na escola, temos boas relações e gostamos 

muito dos nossos alunos. Somos uma grande família como costumo dizer. E, nas 

famílias também há problemas. 
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11/02/08 

Anexo 4 - Entrevistas 

E- Entrevistador 

R- Entrevistado 

4.5 - Entrevista com o Coordenador do Departamento de Expressões 

 

E – Escolha um nome 

 

R - Manuel 

 

E – Fale de si 

 

R- Sou professor efectivo no grupo disciplinar de Educação Física Estou nesta escola 

acerca de 20 anos. Vim cá parar por acidente, naquela lotaria que eram os concursos 

naquela altura. E fui ficando, não desgostei do sítio. O sítio é agradável e a escola é 

relativamente pequena. Nesta escola desempenhei vários cargos desde Secretário e 

Presidente do Conselho Directivo, Director de Turma, Delegado de Grupo e agora 

Coordenador de Departamento Curricular 

 

E – Quantos anos tem? 

 

R- 48 

 

E – E anos de docência 

 

R – 24, e nesta escola 20 

 

E – E de Coordenação de Departamento. 

 

R – Talvez uns 11 anos se nesta função estiver a coordenação do grupo disciplinar. 

Assim, fiz o estágio de dois anos, depois fui coordenador ou melhor delegado de grupo 

por mais dois anos, depois fui para o órgão de gestão e andei por lá durante 10 anos. 

Depois regressei às funções de coordenador 
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E - Também já foi Presidente do Conselho Executivo 

 

R – Naquela altura chamava-se Conselho Directivo. E, comecei por ser Secretário e 

depois é que fui Presidente durante seis anos. 

 

E – Como é passar do topo à base 

 

R – Risos….. É muito bom, porque, e aliás e este também foi um dos motivos para que 

eu saísse da gestão, sentia que estava a fazer mais falta no terreno do que na gestão. Dar 

aulas retira-nos aquele bloqueio que se cria quando estamos à volta dos papeis, e a 

gestão nessa altura era muito o aplicar a circular, o oficio, fazer as coisas de acordo com 

o LAL etc. e tinha de optar, ou seja, se ficava na gestão tinha de ser gestor e preparar-

me de outra forma para o exercício do cargo ou então voltava a ser professor que era 

aquilo que eu queria ser quando fui para a Faculdade. 

 

 

E – Como é que exerce a coordenação que agora é capaz de ser novidade. 

 

R – Sim. É uma novidade muito recente. Até ao final do 1º período deste ano lectivo 

coordenava um departamento muito específico que era o grupo disciplinar de Educação 

Física, depois houve esse alargamento a outros grupos disciplinares. Ainda estou numa 

fase de adaptação..para tentar perceber como é que funcionam e quais as especificidades 

dos outros grupos disciplinares que passaram a integrar o Departamento e quais as suas 

necessidades. 

 

E – O Departamento de Expressões é fruto de 

 

R –Da  pressão externa e interna. E estou à vontade porque no  Conselho Pedagógico fui 

a única pessoa que não concordou com a fusão e com a composição do novo 

Departamento. 

 

E – Em que respostas organizacionais está pensar perante este novo desafio? Vai ter 

assessorias? 
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R – Estou sem qualquer tipo de assessorias. Estou a trabalhar sem rede. Primeiro para 

tentar perceber se são necessárias as assessorias ou outra forma de apoio, apesar de ter 

de haver sempre a tal reunião magna de departamento, não gostava que houvesse  um 

número exagerado de reuniões. Depois, temos as novas tecnologias, a plataforma 

moodle, mas temos de deixar sempre em aberto a hipótese de sectorialmente haver 

espaços para as didácticas específicas. Estas têm de ser trabalhadas em ambiente 

próprio. Ainda não sei, mas talvez aproveitando a reunião plenária e depois haver 

reuniões dos grupos específicos no acto imediato. Mas as reuniões sectoriais colocam 

uma nova questão devido à nova avaliação dos professores, não será necessário o 

coordenador estar presente em todas? Tudo isto está a mudar e as novas unidades  

poderão ser desafiantes não deixando ao mesmo tempo de aumentar a complexidade. 

 

E – Então, apesar da sua posição crítica, vê nesta nova composição algumas vantagens? 

 

R – Algumas vantagens há sempre e também há prejuízos e os novos desafios não me 

assustam. Mas este processo, vamos lá, não foi muito democrático e sinto que a nossa 

autonomia foi beliscada. 

 

E – fale-me agora da organização interna 

 

R – Havia os Departamentos que antes desta alteração, o departamento correspondia ao 

grupo /área disciplinar, com o seu coordenador, temos as reuniões formais do 

Departamento, dos Conselhos de Docentes, as reuniões dos  Directores de Turma, os 

Conselhos de Turma, e também há o coordenador dos projectos, o coordenador dos 

Directores de Turma e o  coordenador da Biblioteca. Depois há o Conselho Executivo, a 

Assembleia do Agrupamento e o Conselho Administrativo. 

 

E - Como é a coordenação dos Directores de Turma  

 

R – É global e envolve os Directores de Turma do 5º ao 9º ano. Chegamos a discutir a 

possibilidade de haver um coordenador para o 2º ciclo e outro para o 3º ciclo. No 

entanto, a diminuição do número de alunos e de turmas fez com que essa discussão 

fosse abandonada. E depois também havia a questão do número máximo de membros 
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do Conselho Pedagógico que também pesou na existência de um ou dois Coordenadores 

dos Directores de Turma 

 

E – A discussão em torno de uma representação mais centrada nas disciplinas ou os 

alunos chegou a ser feita? 

 

R – Não. No agrupamento e nos seus órgãos pedagógicos essa questão nunca foi 

agendada. 

 

E- Fale da articulação do trabalho entre os docentes 

 

R- A articulação é um dos problemas sobre o qual temos vindo a reflectir nos últimos 

anos e o diagnóstico já está feito. Aliás, é um dos nossos pontos menos fortes que está 

referenciado no novo Projecto Educativo. Mas, o problema da articulação é capaz de 

ser, penso eu, extensivo à maioria das nossas escolas. E, neste Agrupamento, como 

talvez noutros, o quintalinho e o trabalho individual predominam e quando o trabalho é 

mais alargado ainda não vai muito além da disciplina, ainda são estas, digamos assim, 

as marcas preponderantes. No entanto, não podemos esquecer que somos um 

agrupamento jovem e se compararmos a nossa forma de trabalhar de há três ou quatro 

anos atrás, com os dias de hoje há melhoras significativas. 

 

E - Pode referir algumas dessas melhorias? 

 

R – Posso. E, as mais visíveis serão a existência e reuniões calendarizadas entre os 

professores dos vários ciclos; as reuniões formais entre os professores que têm alunos 

na mudança de ciclo; os encontros entre os coordenadores dos Departamentos de 

Línguas, Expressões, de Educação Física e Matemática e também as reuniões com os 

professores titulares de turma do 1º ciclo e os professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular para fazer a planificação e a monitorização, a divulgação. 

Também a disponibilização dos materiais através da plataforma Moodle. Passou 

também a haver uma maior preocupação com as competências que os alunos têm de 

atingir quando terminam o respectivo ciclo de estudos. Mas, ainda temos de percorrer 

um grande caminho. 
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E – Como é que reagiu o Agrupamento ao processo de avaliação? 

 

R – Deixe-me dizer que a avaliação daquilo que se faz foi sempre uma preocupação da 

escola e essa preocupação já existia muito antes da verticalização. Agora, o que existe é 

todo um processo, digamos assim, mais formalizado e organizado que tem tido apoios 

externos. Por isso, o processo não levantou grandes problemas. Por causa do AVES 

houve um professor ou outro das áreas disciplinares envolvidas que transmitiram alguns 

receios. 

 

E – Recuando, agora, um bocado no tempo. Quais foram as percepções dos docentes em 

relação à verticalização? 

 

R – Foi um processo que começou por ser gracejado. Olha, agora vamo-nos juntar às 

educadoras e às primárias. À medida que se instituiu as coisas foram melhorando. No 

entanto os receios acho que foram muito visíveis no 1º ciclo e ainda não se esbateu 

totalmente uma forma de funcionamento do 1º ciclo que estava muito habituado a 

funcionar sozinho e muito dependente da autarquia a vários níveis e como tal foi muito 

difícil implicar numa outra cultura que tem de envolver os docentes do pré – escolar ao 

3º ciclo. No 2º e 3º ciclo foi mais fácil, já estávamos juntos. Nos outros ciclos foi mais 

problemático … juntaram-se duas culturas muito distintas uma da outra …e isso ainda é 

muito visível e tem de ser melhorado. 

 

E- Será que no processo de verticalização os colegas do pré-escolar e do 1º ciclo 

sentiram perda de poder? 

 

R – Não sei. Mas desde o primeiro dia que estiveram no agrupamento tiveram que 

eleger os seus representantes e estão cá desde o 1ºdia. Fundamentalmente, penso que é o 

efeito psicológico e após virem para cá esquecerem-se que estão inseridas noutros 

órgãos ligadas a uma nova estrutura a quem têm de se prestar contas e pedir contas e 

esqueceram – se disso. Continuaram a relacionarem-se com a autarquia como o faziam 

antes e isso gerou misturas e confusões. Pois, quando o agrupamento estava a definir 

coisas, nomeadamente ao nível das actividades, o pré –escolar  ficava de fora, o 1º ciclo 

colocava-se também de fora ligando-se depois aos projectos da autarquia.  Confundiam 

bastante a parte administrativa com a parte pedagógica. 
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E – E a autarquia no processo de verticalização? 

 

R – A autarquia não desgostou de ter um papel influente no 1º ciclo porque é uma área 

muito sensível em termos de impacto social e local…o saber-se que a autarquia foi lá 

arranjar a torneira, resolver o problema da janela, ou do escorrega ainda serve para 

embandeirar em arco, com efeitos propagandísticos, inclusive. E, no início da 

verticalização apareciam projectos ligados a serviços intermédios do ME, e da 

Autarquia completamente à revelia dos órgãos do agrupamento e eram colocados no 

terreno à margem dos órgãos dos Departamentos, do Conselho Pedagógico e ás vezes 

com alguma conivência dos outros órgãos do topo da escola. Havia, assim, o projecto 

educativo da Câmara, o projecto educativo dos órgãos intermédios do ME e Projecto 

Educativo do Agrupamento e eu fui uma das pessoas que fez pressão para que os 

projectos fossem discutidos nos seus locais próprios. No entanto, continua a haver, em 

relação ao 1º ciclo, uma dependência muito grande em relação à autarquia e ao 

Ministério que se manifesta ainda mais neste meio devido ao isolamento de algumas 

escolas, e quem consegue colmatar o isolamento no caso do 1º ciclo é a autarquia e esta 

tem legalmente obrigações especificas para as escolas do pré - escolar e do 1º ciclo. 

 

E – Nos dias de hoje sente-se uma presença maior da autarquia na vida do 

Agrupamento? 

 

R – Pelas conversas que tenho tido com outros colegas e pela análise dos planos de 

actividades, a ligação da autarquia ao Agrupamento aumentou neste mandato. A 

conjuntura política também influencia. A falada transferência de competências tem os 

seus efeitos. 

 

E – E a participação da restante comunidade? 

 

R- Tirando a TAIPA com quem há ligações pontuais, a restante comunidade continua 

alheada da escola. 

 

E – Opine, agora, em relação ao funcionamento do Agrupamento 
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R – Como já disse em relação à articulação, há um caminho grande a percorrer. No 

entanto, houve muita coisa que mudou e tem-se conseguido chamar o 1º ciclo e o pré – 

escolar ao Agrupamento tanto ao nível dos procedimentos, acertos na forma de estar, 

trazer as questões e os assuntos aos locais próprios, interiorizar que os alunos fazem um 

percurso no Agrupamento. Há um percurso do pré – escolar ao 3ºciclo, estamos a entrar 

num outro nível, e os alunos não podem evoluir por patamares altos para uns e baixos 

para outros e o que é feito no departamento A tem de ser aferido e conhecido do 

departamento B ou C. Já definimos os perfis de saída e sabemos que para chegar a esses 

perfis é necessário completar algumas etapas que têm de ser, vamos lá, um 

compromisso por nível de ensino e quem está no nível seguinte tem de saber o que se 

está a fazer e a trabalhar no nível anterior. 

 

E – Vamos à verticalização. Houve alguma visibilidade ou influência de algum 

departamento ou de algum grupo de professores após este processo? 

 

R- (grande pausa)…. Sabendo que estive á frente do Agrupamento uma série de anos, 

optei por aquilo que os políticos chamam de período de nojo ou  travessia do deserto, 

quis deixar espaço e não queria que as pessoas pensassem que queria manobrar e criar 

uma espécie de governo sombra ou força de bloqueio. Mas por vezes é difícil despir a 

completamente a camisola. No entanto houve grupos que com o passar do tempo foram 

marcando a diferença isso aconteceu nomeadamente por parte do grupo de Educação 

Física. O assumir de uma série de posições originou uma série de choques, pela forma 

como encararam a organização e funcionamento da disciplina dentro da escola….de 

alguma forma íamos mostrando serviço e não era só teoria era através da prática, e 

tendo-se estado na ribalta, digamos assim, durante vários anos é difícil deixar 

definitivamente de pensar na melhor forma de organizar a escola. No entanto, a escola é 

pequena, há bastantes interacções e há uma espécie de pacto de não agressão e alguns 

conflitos são mais sublimados, ficando-se muitas vezes pelo desabafo. 

 

E- E os pais. Como é que está a sua participação? 

 

R – ( Grande pausa).Têm sido um dos nossos pólos desafiantes. Enquanto estive na 

gestão fui um dos promotores da cultura de chamar os pais à escola. Essa cultura não 

existia e essa vinda dos pais tem tido altos e baixos. Temos tido muitos contactos, 
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muitos esclarecimentos, muitas reuniões pela necessidade de prestar informações 

relativas ao nosso funcionamento. Durante uns tempos pensávamos que a mensagem 

tinha passado, no entanto, ultimamente tem havido problemas, e no conselho 

Pedagógico já questionamos a idoneidade dos pais que participam nos órgãos da escola. 

Apesar do alvo ser o grupo de Educação Física, as posições dos Encarregados de 

Educação não são aceites pelos órgãos da escola, nem pela escola. O clima não é de 

facto o melhor. Os pais têm recorrido à blogosfera, á difamação. De facto, as relações 

não são as melhores. 

 

E – Como sente o trabalho entre o Conselho Executivo, Assembleia do Agrupamento e 

Conselho Pedagógico 

 

R – Tem fases. Da Assembleia do Agrupamento não tenho informação específica, não 

estou lá e o trabalho desenvolvido não tem muita visibilidade para fora do órgão. No 

Conselho Pedagógico consoante os temas e as pessoas , assim o tratamento é feito… o 

Conselho Pedagógico é chamado a opinar e depois o que sai é que é o Conselho 

Pedagógico a tomar a decisão quando aquilo que acontece é que a decisão devia ser 

assumida pelo Conselho Executivo e na maior parte das vezes a proposta é do Conselho 

Executivo. O próprio pedagógico quando é chamado para tomar algumas decisões,  já 

está tomadas, não havendo condições para haver um verdadeiro debate e acabamos por 

ir para o mal menor. Por vezes, a história é contada de uma determinada forma para 

condicionar aquilo que devemos decidir, se é que somos nós a decidir. 

 

E – Então a Assembleia do Agrupamento não é visível 

 

R – Não muito. A Assembleia cumpre o seu calendário ….passa um bocado ao lado… 

 

E- Então, quem define as politicas? 

 

R – O Conselho Executivo, ouvindo volta e meia e quando convém o Conselho 

Pedagógico. A Assembleia do Agrupamento aparece na altura dos processos eleitorais. 

 

E – Processos eleitorais? Com é que têm decorrido? 
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R - Para a Assembleia  tem aparecido sempre uma só lista que se percebe que é 

conotada com o órgão de gestão e também por isso este órgão não é tão visível. E, por 

isso, é visto como a sua caixa de ressonância. Para o Conselho Executivo só uma vez é 

que apareceu uma outra lista. No entanto, não pode concorrer por questões formais. 

Parece que o candidato à presidência não reunia as condições legalmente previstas. 

 

E – E a lista para o Conselho Executivo tem  um programa de acção. E  é cumprido? 

 

R – Formalmente, tem um plano de acção. Neste momento e só de memória, posso dizer 

que para além daqueles chavões gerais, aquilo que tem sobressaído são a introdução das 

novas tecnologias, mas este trabalho já vem muito detrás e mesmo em relação a isto há 

todo um fomento externo nomeadamente através da ME. E, as circunstâncias externas é 

que fez com que as novas tecnologias invadissem a escola. Aquilo que tem feito o 

Conselho Executivo é não hostilizar estas mudanças, não colocar obstáculos. Há 

departamentos dentro da escola que corporizam estas inovações. Na maior parte dos 

casos o Conselho Executivo entra numa gestão do quotidiano. 

 

E – Vamos voltar à avaliação que está a ser feita no Agrupamento. Ela aparece como? 

 

R –Ela  fazia parte , implicitamente, do programa de acção do CE. No entanto, já no 

meu tempo avancei com o PEPT 2000, já na minha gestão havia preocupações com 

indicadores relativos à avaliação. Entretanto, como todas as escolas iam passar pelo 

processo de avaliação, isto é, iam ser convidas a participarem nos processos de 

avaliação externa, começou por se falar no Conselho Pedagógico na possibilidade de 

nós próprios criarmos os respectivos indicadores para fazermos a avaliação e isso 

aconteceu. No entanto houve bastante dificuldade em fazer uma boa leitura dos dados e 

por causa disto e também como tínhamos conhecimento que havia escolas da zona que 

já tinham recorrido à ajuda externa e as informações que nos chegaram sobre os 

resultados eram positivas, então nós também optamos por pedir ajuda a essa entidade 

externa para nos ajudar a conhecer melhor como é que estávamos funcionar. Depois, 

como tínhamos de rever o Projecto Educativo, também tivemos de avaliar aquilo que 

fizemos e a forma como estivemos organizados nos últimos três anos. 
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E–  Diga-me agora. Quem fez a proposta para a avaliação da Escola através do AVES? 

 

R – Quem a apresentou foi o Presidente do Conselho Pedagógico em articulação com o 

Conselho Executivo e como esta avaliação externa tinha e tem custos para a escola, a 

proposta teve de ir à Assembleia de Escola. Mas, todos nós pensávamos e pensamos que 

os custos vão ser compensados e como havia escolas que estavam geograficamente 

próximas que já tinham o projecto, tentamos saber como eram as coisas. 

 

E – Foi constituída uma equipa interna para acompanhar o processo de avaliação? 

Como é a composição? 

 

R – Na prática foram duas. Uma para acompanhar o AVES e outra para avaliar e rever o 

Projecto Educativo. Têm cinco elementos cada. Na equipa do projecto educativo, uns 

fazem parte do conselho pedagógico, outros da assembleia. Na do AVES, os elementos 

que a compõem são professores que também pertencem ao pedagógico, e à assembleia. 

 

E - Quem fez a escolha dos elementos 

 

R - A escolha foi feita por convite pela Presidente do Conselho Executivo e este não 

teve uma forma pesada e formal. 

 

E – Nas conversas que tenho tido e nos documentos que já consultei constatei que 

também havia um grupo para definir o aluno de sucesso. 

 

R – Sim . foi constituído e era composto por três professores um de cada ciclo. 

 

E – O que é que fazem estas equipas ou grupos de trabalho? 

 

R – No AVES, basicamente faz a aplicação, a implementação, a recolha e o envio dos 

dados para a agência. Quando recebe os resultados elabora um relatório e envia -o para 

o Conselho Executivo, Conselho Pedagógico, para os departamentos das áreas que são 

avaliadas: Matemática, Língua Portuguesa, História e Ciências. A do Projecto 

Educativo elaborou inquéritos que foram aplicados por amostragem a professores, pais, 

funcionários e alunos para se saber quais os pontos fracos e fortes do anterior projecto. 



 11

Depois produziu os relatórios. O grupo para definir o aluno de sucesso trabalhou as 

competências que os alunos devem possuir no final de cada ciclo. 

 

E- Houve surpresas em relação aos resultados? 

 

R – Globalmente não houve surpresas. O que aconteceu foi a confirmação 

nomeadamente em relação ao afastamento dos pais em relação à escola e como é que a 

escola se organiza e a persistência na falta de articulação e algumas competências que 

não são trabalhadas com os alunos. 

 

E - Sentem-se melhorias após a avaliação 

 

R –Penso que sim, especialmente nas áreas disciplinares mais envolvidas no processo  

 

E – Vamos voltar ao AVES. Encontra algumas razões para o recurso a esta agência? 

 

R - Antes de irmos para a avaliação institucional seria importante sabermos como é que 

estávamos, para arrumar a casa, digamos assim. Era importante sabermos onde 

estávamos a falhar, emendar a mão…para que na altura que viesse a avaliação 

institucional externa, já tivéssemos corrigido algumas falhas. E, também teve a ver com 

a dificuldade em elaborar os indicadores e fazer o tratamento dos dados. 

 

E - A Agência externa deu alguma formação? Tem havido contactos 

 

R – Formação específica não houve. No início houve algum contacto. No entanto, tem 

tudo funcionado tudo muito à distância, tendo o correio por intermediário. 

 

E - Mais valias no trabalho desta agência 

 

R- Fundamentalmente obriga-nos a reflectir sobre aquilo que estamos a fazer e não 

tendo nós formação, nem conhecimento para procedermos a uma avaliação é importante 

o contributo desta agência. Depois também há a questão da avaliação isenta. Já viu o 

que é que dá quando os avaliadores são também os avaliados?  
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E – Achava importante que a agência tivesse um contacto mais formal com a Escola? 

 

R – Julgo que sim, ao fim e ao cabo, o conhecimento que têm da escola é aquele que 

lhes é enviado por nós, trabalham com os papeis que nós enviamos, por isso seria 

importante uma visão mais in locum 

 

E – E a divulgação  dos resultados ao exterior? 

 

R –  Ao exterior, não tenho conhecimento que haja um processo formal de divulgação 

dos resultados. No entanto, eles estão disponíveis na Plataforma e por isso acessíveis a 

quem estiver interessado. 

 

E – Vamos agora ao recurso da IGE. Como é que ela aparece? 

 

R – Foi um processo pacífico e assumido pelos órgãos do Agrupamento. O trabalho 

realizado em torno do Projecto educativo e do AVES preparou o terreno para a 

avaliação pela Inspecção. E, o que fizemos de novo foi sistematizar melhor os 

resultados dos últimos quatro anos e depois houve ronda de entrevistas com a equipa da 

IGE. 

 

E – Com o processo de avaliação identificaram prioridades de intervenção? 

 

R – Grosso modo, foram identificadas quatro: melhorar o trabalho articulado entre os 

ciclos; dar especial atenção ao 1º ciclo que tem de ser a base do edifício; melhorar os 

resultados dos alunos ao nível do processo e do produto e melhorar a plataforma 

Moodle. 

 

E – Estamos quase a terminar. Diga-me agora. Existe um plano interno de formação? 

 

R – Formalizado não existe. Há professores com mais apetência pelas novas tecnologias 

que têm disponibilizado, digamos assim, os seus saberes. E nós temos dado alguma 

formação às professoras do 1º ciclo. Depois, há o recurso às formações do centro que 

funciona aqui e também se recorre à formação que é oferecida pelas associações 

específicas. 
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E – Última pergunta. O Decreto-lei nº 115 – A/ 98, já obrigava à prestação de contas 

interna via relatórios dos coordenadores de Departamento e de outras estruturas 

intermédias. Os relatórios eram feitos, não o eram, havia indicadores precisos? 

 

R – É bom que seja a última (risos). Os relatórios têm sido feitos, têm sido entregues ao 

órgão de gestão, e pronto. Não há retroacção, há aqui falha de comunicação, e não devia 

ser assim. Até para os coordenadores perceberem se há falhas, ou se é uma mera 

formalidade que se está a cumprir ou se têm utilidade para alterar alguma coisa. Em 

relação aos indicadores eles eram dispersos e apresentados à vontade do freguês. Só 

com a revisão do projecto educativo é que o grupo de trabalho foi à procura da história 

da escola e a partir daí os dados relativos ao sucesso, abandono e presença dos pais na 

escola é que passaram a ter alguma consistência. Penso que este processo de prestar 

contas, como agora se diz, já melhorou muito e para isso contribuiu o projecto AVES e 

a avaliação externa feita pela inspecção. Também não podemos esquecer o que está na 

berra é a avaliação dos professores. 
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21/02/08 

Anexo 4 - Entrevistas 

E- Entrevistador 

R - Entrevistado 

4.6 - Entrevista com o Presidente do Conselho Pedagógico 

 

 

E -  Escolha um nome 

 

R – Xavier 

 

E – Quantos anos tem? 

 

R - 34 

 

E– E anos  de docência? 

 

R  – 12 

 

E – Fale agora de si enquanto docente 

 

R – No 1º ano foi colocado por mini concurso , não foi um horário completo porque não 

tinha acabado a licenciatura e no meu curso era necessário terminar a licenciatura para 

ter a possibilidade de ter um horário completo. Durante esse ano conclui a licenciatura, 

fiz estágio, andei cinco anos como contratado a saltar de escola em escola. Depois, 

entrei para o quadro de Zona Pedagógica, estive na Lezíria, estava bem em Aveiro, 

entretanto casei, tive uma filha. Ao nível dos cargos, fui Director de Turma várias vezes, 

fui coordenador dos directores de turma, pertenci aos Conselhos Pedagógicos durante 

alguns anos, nessa altura os Conselhos Pedagógicos eram Assembleias com muita gente  

quando entra o 115 –A/ 98 estava em Alcobaça, foi o ano da Expo… fui convidado pelo 

Presidente do Conselho Executivo para fazer parte da equipa de trabalho para elaborar o 

regulamento Interno e comecei a estar por dentro destas coisas e fiquei com o gosto de 

trabalhar na gestão intermédia.. 
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Vim para Odemira. O 1º ano foi mais fácil, nessa altura tínhamos horários mais curtos, 

eram só com a componente lectiva. Fui eleito Coordenador dos Directores de Turma e 

por esta via acabei por vir para o Conselho Pedagógico e depois fui eleito Presidente 

deste órgão. Este ano é o 4º em que exerço estas funções. Os últimos anos têm sido anos 

muito atribulados, todos os anos tem havido sempre atribulação, no entanto este ano é 

dos mais complicados. Mas, nós temos estado, penso eu, à altura das diferentes 

situações e dos desafios que têm sido colocados superiormente ao Agrupamento. As 

funções que exerço estão a dar-me experiências muito ricas nomeadamente na gestão 

das equipas intermédias e das reuniões. 

 

E – É Presidente do Conselho Pedagógico. Adquiriu alguma formação para o exercício 

do cargo. 

 

R – Não. É uma falha que eu reconheço e tem a ver com o binómio vida profissional e 

vida pessoal, a minha mulher é contratada, tem andado de escola em escola , entretanto 

tivemos outro filho e não é fácil para quem é casado e tem filhos pequenos fazer 

formação .No entanto, colaboro muito com a Presidente do Conselho Executivo que 

adquiriu formação na área da gestão. Reconheço essa falha. 

 

E - Diga a forma como exerce a sua presidência 

 

R – A minha experiência, pouca na altura já me dizia que como coordenador dos 

directores de turma, que ainda sou, que tinha de haver um contacto directo com os 

directores de turma e um trabalho de colaboração muito grande. Assim, colaboro muito 

com a Presidente do Conselho Executivo. Tem de ser tudo muito bem articulado e bem 

pensado de forma que quando saem as orientações deve haver uma só voz para as 

pessoas não ficarem confusas, as pessoas não podem ter orientações diferentes. Tendo 

por base esta premissa eu e a Presidente falamos a uma só voz.  É verdade que o 

Conselho Executivo tem sempre as posições muito mais sustentadas, tem sempre muita 

mais informação. O Presidente do Conselho Pedagógico não tem muita informação, 

aliás o Presidente do Conselho Pedagógico tem a informação que lhe chega através da 

Presidente do Conselho Executivo. Na maior parte das vezes é um cargo burocrático. 

Mas a forma como eu vejo a presidência, é  eu não querer ter as minhas posições e 

impô-las ao Conselho Pedagógico. O objectivo é diferente. É discutir e ouvir muito bem 
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aquilo que os coordenadores de departamento e dos directores de turma têm para dizer. 

Por vezes, há aquelas contradições de quererem coisas que não estão de acordo com a 

Lei e depois as reuniões do pedagógico complicam-se. Isto aconteceu, neste caso 

particular, nestes últimos dois meses em que a avaliação dos professores tem sido muito 

discutida no Conselho Pedagógico e aquilo que propõem os Departamentos não vai de 

acordo com aquilo que está na lei. Neste caso particular temos de cumprir a lei, e muitas 

vezes os professores falam de cor. Não tem sido fácil, há este jogo daquilo que diz  o 

Ministério e aquilo que dizem os professores e tudo isto, que tem de ser gerido e nem 

sempre é fácil fazê-lo. Em relação á preparação das reuniões do Conselho Pedagógico, 

uma semana antes das reuniões do órgão tenho uma reunião com a Presidente do 

Conselho Executivo. Estas reuniões não estão formalizadas, a reunião ocorre 

informalmente, para vermos quais são os assuntos que devem ser tratados em termos de 

ordem de trabalhos e como disse estes encontres ocorrem  uma semana ou semana e 

meia antes da reunião do Conselho Pedagógico. Depois, toda a documentação para a 

reunião é colocada à disposição dos conselheiros neste particular temos a mais valia da 

plataforma online e é uma grande vantagem porque nos dois primeiros anos passava o 

tempo a fotocopiar documentação. Agora, a informação é disponibilizada com uma 

semana de antecedência, os conselheiros têm acesso a toda a documentação. Mas, 

estamos a passar por uma fase muito complicada porque em dois anos o nosso horário 

de trabalho aumentou quase um terço um terço, ou seja de 22 horas para 28, 29 horas e 

as pessoas estão a adaptar-se e não tem sido fácil e agora temos tido a avaliação dos 

professores, da escola, dos projectos da Matemática. Agora, o que mais me preocupa é a 

avaliação que já foi feita. 

 

E – Está falar de que avaliação da Escola? 

 

R- Da avaliação externa. O relatório da Inspecção nunca mais chega. Eu já disse: ou 

está excelente, ou está muito mau. 

 

E –Antes de  falar da avaliação, gostava que  falasse da organização da sua escola. Os 

seis departamentos são recentes ou já existem há muito tempo? 

 

R – Os seis departamentos são recentes e não foi pacífico, foi um dos problemas dos 

últimos tempos. O nosso agrupamento tinha para o 2º e 3º ciclo mais três 
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Departamentos . Com esta alteração saiu do Conselho Pedagógico o departamento de 

Língua Portuguesa, o departamento de Matemática e o departamento de Educação 

Física. Este processo de redução para os quatro mais dois não foi nada pacífico . Isto 

veio tudo duma interpretação com a qual nós não estamos muito de acordo. Nós 

achamos que podia haver uma interpretação diferente. Achamos que os seis 

departamentos só têm a ver com o concurso para professores titulares. E as coisas até 

estavam bem. Mas como não tínhamos titulares em todos os departamentos e a 

legislação diz que tem de haver, o Conselho Executivo fez aquilo que tinha que fazer 

que foi propor a nomeação de titulares em comissão de serviço. No entanto, a DREA 

não autorizou as nomeações propostas para aqueles departamentos dizendo que não 

estavam de acordo com a Lei. E, a questão relativa à não homologação da proposta do 

Conselho Executivo foi colocada em Conselho Pedagógico e deixamos suspensa a 

intenção de reduzir o número de Departamentos. Depois chega um documento da 

Direcção Regional de Educação do Alentejo que é taxativo. É para aplicar o que está 

previsto no Decreto – Lei nº 200/2007. 

 

E – Também está crítico em relação a esta mudança organizativa. 

 

R – Não é tanto uma questão de ser crítico. É mais dizer aquilo que aconteceu e, em 

minha opinião, devia ser respeitada a posição do Conselho Executivo e do Pedagógico 

que era manter o número de departamentos ou então haver um período de transição. 

Mas, isso não aconteceu e há muitas coisas que vêm de cima que além de serem para 

ontem, não têm em conta a realidade. E depois, a juntar a isto aparecem as resistências 

às mudanças e problemas que deviam ser evitados. 

 

E – Falou em resistência à mudança. Em sua opinião ao que se devem essa resistência? 

 

R – A minha resposta vai pecar sempre por alguma subjectividade que resulta da minha 

experiência. Eu encontrei nas conversas com alguns colegas alguns aspectos concretos, 

a minha disciplina não está lá e talvez algumas disciplinas merecessem estar lá, 

nomeadamente a Matemática, já que há um plano e fará sentido estar presente no 

Conselho Pedagógico. Mas depois há o resto que pode ser cultural as pessoas estão 

habituadas a determinado tipo de funcionamento; poderá também ser profissional. 

Pedagógico é que não será tanto porque nós temos que contar com aqueles que nos 
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representam. A resistência à mudança em termos teóricos será cultural, as pessoas estão 

habituados a determinado tipo de funcionamento. As pessoas estão habituadas a um 

determinado modo de trabalhar e depois quando há mudanças, seja pela verticalização, 

seja pela nova composição dos departamentos ou por outra coisa, não reagem bem. No 

início da carreira os professores são votados muito ao abandono. Chegam  e nós quase 

não demos por eles. Agora com a colação por três anos já se ultrapassou um bocado 

isso. Nós que somos colocados numa escola nova, e falo pela minha experiência, só 

depois da avaliação do 1º período é que  começamos a render. Não há uma cultura de 

integração, não há cultura de trabalho de grupo …Só depois  do jantar do Natal e após 

se contar umas anedotas é que começamos a render e a ficarmos mais à vontade e, 

quando estávamos a começar a render e já estávamos com alguma integração, já 

estávamos a concorrer para outras escolas, já estávamos a pensar onde iríamos ficar no 

próximo ano. De um momento para o outro, apesar de estarmos no início do 2º período, 

já estávamos com a nossa cabeça noutro ano lectivo e noutra escola que queríamos que 

fosse mais perto da nossa casa. A mudança de escola todos os anos obrigava os 

professores a defenderem-se, a terem uma postura de um maior isolamento. Depois a 

resistência á mudança também tem a ver com atitudes pessoais, uns são mais 

conservadores, outros mais inovadores. A terceira razão será o desejo de haver um certo 

afastamento em relação á vida da Escola. E, muitos dizem: olha toca a despachar a dar  

as aulas e a ir embora. As pessoas que são mais resistentes à mudança vêem os aspectos 

negativos que essas mudanças podem ter. Eu, por uma questão de formação gosto de 

ver os aspectos positivos. O principal argumento que aqui se utilizou foi a perda da 

representatividade e depois os assuntos dos seus departamentos não eram discutidos no 

Conselho Pedagógico. Eu não sei se estou muito de acordo com estes argumentos 

porque há conselheiros que passam reuniões e reuniões sem nenhuma intervenção e á 

outros que são mais interventivos. 

 

E – Falou em cultura de integração. Não existe essa cultura? 

 

R – Pelas escolas por onde passei e mesmo aqui até à poucos anos quem chegava, 

chegava e que se desenrascasse. Com a colocação por três anos as coisas já começam a 

estar diferentes. E, para ultrapassar isso, elaboramos um manual de acolhimento. 
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E – Disse que havia disciplinas que se sentiram lesadas por não se sentirem 

representadas no Conselho Pedagógico. Explique lá melhor. 

 

R – Sentiram. Mas, a Matemática tem a questão de ser a disciplina que tem mais 

recursos, que tem o plano de acção, é verdade que trabalham melhor mas é porque tem 

mais recursos, nomeadamente o reforço de professores a nível da sala de aula. Se na 

minha disciplina tiver alguém que vá trabalhar comigo e tiver uma tarde para trabalhar 

em conjunto eu consigo trabalhar mais e melhor. A Educação Física foi a que perdeu 

mais eram só três professores. E agora fazem parte de Departamento de Expressões do 

qual fazem parte dezoito ou dezanove pessoas, onde está a Intervenção Precoce, a 

Educação Visual, Educação Especial 

 

E – Neste agrupamento existe mais a influência da disciplina, ou a influência das 

pessoas que leccionam essa disciplina? 

 

R – Há pessoas que são líderes independentemente da disciplina que leccionam, porque 

têm uma capacidade de mobilização, intervenção e liderança que dá uma visibilidade e 

importância à disciplina que não corresponde ao peso em termos de programa ou da 

carga horária, como o contrário também existe. Há professores das disciplinas ditas 

importantes que são muito apagadas. 

 

E – Há lideranças internas formais?  

 

R – Há nalgumas disciplinas. A nível de professores elas não se sentem muito. Neste 

agrupamento não são muito evidentes. Haverá provavelmente intervenções de um 

professor ou outro que pelo seu passado por cargos que exerceu que exerce alguma 

influência. 

 

E –  Como é que funciona o Conselho Pedagógico? Faça o seu retrato.  

 

R – Os membros têm atempadamente acesso à informação. Inicia  os seus trabalhos a 

horas. Todos os professores têm computadores ligados em rede , com um projector de 

vídeo para se analisar os documentos que são necessários, inicia-se a ordem de trabalhos 

com a aprovação da acta da reunião anterior e pelas informações através da Presidente 
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do Conselho Executivo; normalmente sou o último a dar informações. A ordem de 

trabalhos, que começa com a apresentação e o enquadramento daquilo que se vai tratar, 

se houver assuntos que tiveram de regressar aos departamentos é analisada e discutida a 

posição do departamento A maior parte das decisões tenta-se que se chega a uma 

proposta que tenha em conta as diferentes participações…isso aconteceu na última 

reunião que teve a ver com os indicadores de medida, os departamentos tinham 

diferentes perspectivas. Tentamos sempre que haja um consenso ….temos de gerir 

isso…, Concluída a ordem de trabalhos saltamos para outros assuntos. No fim fazemos 

a leitura da minuta por norma nunca cumprimos o tempo de reunião Começamos às 16 

horas e saímos da reunião sempre por volta das 19.30 h, 20 horas. Depois, as conclusões 

são disponibilizadas na plataforma. 

 

E – O tempo nunca chega…. 

 

R – Temos três horas em regimento com mais meia hora de tolerância….temos saído 

daqui por volta da oito e meia 

 

E – Fale agora da participação dos pais. 

 

R – A participação é irregular. A presença nota-se mais no pré – escolar e no 1º ciclo. 

Há medida que os alunos avançam nos ciclos, a participação diminui. 

 

E – E a participação da Associação dos Pais? 

 

R – A participação dos pais está ligada à personalidade da pessoa que está à frente . As 

relações não estão bem. E, é a excepção á regra do que aconteceu nos últimos seis anos 

em que havia um trabalho em conjunto, colaborativo e até inter – ajuda. A actual 

associação dos pais está a exorbitar as suas competências nomeadamente querendo 

alterar os critérios de avaliação de Educação Física; as competências deles não passam 

por aí . Ainda na semana passada fizeram uma reunião em que o ponto nº 1 era 

informações e o ponto nº 2 era critérios de avaliação de Educação Física. Têm um blog 

público onde descontextualizam e falam mal de nós, acusam-nos de sermos maus 

profissionais, mas nós temos a nossa postura e convidamos sempre os pais para 

participarem naquilo que lhes compete. A revisão do Projecto Educativo teve a 
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colaboração da Associação de Pais . Mas, vieram a duas reuniões e faltaram a outras 

duas. A posição do Presidente da Associação não é representativa, nem as Assembleias 

que eles fazem. 

 

E – Vamos agora ao trabalho colaborativo dos professores. Como é que estão as coisas? 

 

R – Temos diferentes estados de evolução. A minha percepção, a minha esperança é que 

só se dá resposta a estas mudanças legislativas só se consegue ultrapassar os problemas 

com sucesso se houver um trabalho de grupo colaborativo, participativo, partilhado, 

integrado e há diferentes estádios de desenvolvimento. Por exemplo, o trabalho de 

grupo de Educação Física antes da constituição do novo departamento era perfeito, o de 

Matemática com o plano está também a melhorar. Nos outros há muito individualismo e 

pouca articulação. O trabalho do Conselho de Turma não funciona de uma forma geral 

muito bem, são muito grandes, deveriam ser mais pequenos… e os departamentos é a 

mesma coisa …estamos habituados a estar na nossa quintinha não vai ser fácil. Há 

alguns departamentos nomeadamente o de Educação Física que regrediu por causa 

daquilo que aconteceu. No entanto, tenho esperança que no futuro funcionem de forma 

diferente 

 

E – E a nível dos funcionários auxiliares, como é que estão as coisas? 

 

R – Os alunos não reconhecem aos funcionários uma autoridade que estes têm de ter 

para que estes possam exercer as suas funções. Os funcionários estão constantemente a 

serem desautorizados, a serem desobedecidos, faz com que a relação pessoal não seja a 

melhor. Depois a formação que têm tido também não tem surtido lá muitos efeitos. 

 

E – E a participação destes profissionais na vida do Agrupamento? 

 

R – Participam através dos seus representantes na Assembleia e no Conselho 

Pedagógico, e também participam nas actividades principalmente no pré-escolar e no 1º 

ciclo. 

 

E – Descreva de uma forma breve o funcionamento dos vários órgãos da escola 
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R- A Assembleia do Agrupamento é o órgão mais distante. A maior parte das pessoas 

não sente a presença deste órgão, as reuniões são muito espaçadas, as deliberações são 

importantes em termos administrativos e formais mas não se sentem no dia a dia e as 

suas decisões têm a ver quase sempre com questões administrativas. Não há uma 

preocupação pelas questões pedagógicas. Em relação ao Conselho Executivo é um 

órgão muito sentido, a sua presença é uma constante, tem um grande papel na 

orientação e nem sempre toda a gente está de acordo o que também é natural. O 

Conselho Pedagógico é um órgão que normalmente é percepcionado como o espaço 

onde as pessoas sentem que podem ter voz, onde manifestam o seu descontentamento. 

E, por vezes, sinto que o órgão não é muito amado, quando é para contestar, para 

reclamar a culpa é deste órgão. E qual é a explicação? É que todas as decisões formais 

vão pelo Conselho pedagógico. E, então este ano, a avaliação, a decisão de se abrir a 

biblioteca e a sala de informática à hora de almoço, originou alguns conflitos. Os 

Conselho de Turma não têm tanta visibilidade, fazem o projecto curricular de turma 

definem objectivos não é assim tão sentido e tão próximo. 

 

E – Vamos agora aos processos eleitorais. Listas para a Assembleia de Escola, 

aparecem muitas? 

 

R - É muito difícil haver mais do que uma lista e isto deverá ter a ver com a falta de 

visibilidade deste órgão no agrupamento. 

 

E – E as eleições para os Conselhos de Docentes, Departamentos e Coordenador dos 

Directores de Turma? 

 

R – São feitas de acordo o que está legislado e com o Regulamento Interno. 

 

E- Mas, há projectos de acção, vários candidatos aos cargos? 

 

R- Projectos de acção que conheça, não há. Em relação aos candidatos, tanto há aqueles 

que se disponibilizam para serem votados, como também há a rotatividade. Agora, o 

voto formal existe. 

 

E - E as eleições para o Conselho Executivo? 
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R – Antes de eu chegar, não sei bem como era. Mas, penso que a maioria dos 

Presidentes foram por nomeação. Ultimamente, só tem aparecido uma lista  encabeçada 

pela actual Presidente. Houve um ano que ainda apareceu mais uma lista e até era 

encabeçada por mim. Mas não pôde ir a votos porque eu não tinha formação 

especializada, nem experiência de gestão. 

 

E – Vamos agora à verticalização? Qual é a sua percepção em relação ao processo? 

 

R – Quando ela se deu, eu ainda não estava cá. Mas, nós temos avançado muito. Nestes 

três últimos anos temos avançado muito….dizem outras pessoas, antigos presidentes, 

que quando isto começou foi muito complicado …temos melhorado muito porque 

temos tentado perceber o que é que os professores dos diferentes ciclos podem fazer. No 

início, e dizem antigos presidentes, que as escolas do 1º ciclo não queriam ouvir sequer 

falar em verticalização. 

 

E- Então, posso concluir que os impactos são positivos? 

 

R – Sim. Nós  temos trabalhado em articulação, temos criado grupos de trabalho que 

envolvem professores de todos os ciclos. E, isso foi visível na revisão do projecto 

educativo e do regulamento interno em que teve professores do pré –escolar e do 1º 

ciclo. Tem havido também reuniões interciclos e os professores do 1º ciclo reunem com 

os professores das actividades de enriquecimento curricular. Os professores do 1º ciclo 

vêm à reunião do 5º ano. As coisas ainda não estão totalmente bem, mas vão num bom 

caminho. 

 

E – Então, já há trabalho produzido entre os vários ciclos? 

 

 R – Já existe algum trabalho. O Departamento de Línguas o de Expressões e o de 

Matemática têm feito reuniões com os professores do 1º ciclo e os professores de 

Educação Física têm dado formação e trabalhado com os professores do 1º ciclo. Mas, 

temos um problema grave que tem a ver com o tempo de serviço dos docentes do 1º 

ciclo; a maior parte dos docentes que estão aqui a dar aulas no 1º ciclo estiveram muito 

tempo em delegações escolares e por isso, afastados dos alunos. A pressão dos pais é 
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muito grande, e é feita directamente junto dos professores. Não têm ninguém que filtre a 

informação e os resguarde no embate. O meio também não valoriza muito o 1º ciclo. 

 

E – Disse que os professores do 1º ciclo, vêm à reunião do 5º ano? O que é que fazem 

nessa reunião? 

 

R – Ajudam a caracterizar os alunos em vez de enviarem os projectos e os relatórios 

como acontecia antes, agora passaram a ter uma presença física.  O objectivo é 

transmitir toda a informação que têm disponível. 

 

E – E a participação da comunidade? 

 

R – Não se nota muito. Exceptuando a TAIPA com quem temos um protocolo e está na 

Assembleia do Agrupamento e a Câmara, que tem um vereador novo que é muito 

preocupado com as questões da educação e criou uma relação muito grande com o 

Conselho Executivo que permite que os assuntos possam ser tratados de uma forma 

mais célere. Vamos ver como é que se comporta com o novo modelo de gestão. 

 

E – E, o  processo de avaliação interna, qual é a história? 

 

R – No segundo ano que cá estive, ano lectivo 2003/2004, já havia preocupação com a 

avaliação. Esta preocupação teve a ver com um projecto que já tinha existido na Escola, 

o projecto PEPT 2000, e com a criação do Observatório da Qualidade. Creio que a ideia 

do observatório partiu da Assembleia. Nessa altura era só professor, no entanto ofereci-

me logo para fazer parte do grupo de trabalho. E, nesse ano fizemos algo inovador, mas 

que não teve frutos. Fizemos provas de aferição por anos de escolaridade, fizemos os 

critérios, todos os alunos fizeram as provas e tivemos o cuidado de fazer as provas 

integradas onde se incluísse os programas da diferentes disciplinas, com base nas 

competências. 

 

E – Nessa prova aferida continha os conteúdos das várias disciplinas? 

 

R –Tentámos  colocá-los em forma de competências. Por exemplo, lembro-me de uma 

pergunta que era para o Inglês e Língua Portuguesa em que tinham de ir comprar o selo, 
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escrever a carta e mandá-lo ….também era uma competência. Em torno do tema da 

Grécia havia uma questão com os jogos olímpicos que dava para história e educação 

Física e geografia. Foi tudo muito bem feito os alunos aderiram, mas, nós, após termos 

feito a correcção das provas sentimos que sozinhos não tínhamos capacidade para tirar 

sumo de lá . A mudança de professores da escola também contribuiu para 

abandonarmos o trabalho que tínhamos feito. Passou-se mais um ano, tentei criar 

secções de trabalho no seio do Conselho do Pedagógico, e nessa altura ainda não havia 

essa cultura de componente não lectiva e as secções morreram. Criámos então um grupo 

de trabalho com base no voluntariado e produzimos o que está à vista que só demorou 

dois anos e para um processo destes não é mau 

 

E – O que é que está à vista? 

 

R - Elaboramos uma recomendação com dez pontos, onde fazíamos um balanço não 

muito abonatório da aplicação do Projecto Educativo e propúnhamos a sua avaliação e 

revisão urgente. Entretanto, no ano lectivo seguinte constituímos um novo grupo de 

trabalho composto por cinco pessoas, fizemos inquéritos aos pais, professores, alunos e 

funcionários e elaboramos a proposta do novo projecto educativo. Em Julho de 2007, 

fizemos um documento relativo aos resultados, onde demos algum relevo às aferições, 

pois estas, não tinham corrido bem e sugerimos que devia ser definido o perfil do aluno 

de sucesso. 

 

E – Voltando à avaliação. Quando é que aparece o projecto AVES? 

 

R- Salvo erro em 2005. A Presidente do Conselho Executivo que estava a fazer 

formação chegou com a ideia  da avaliação com o apoio de uma empresa e esta ideia foi 

aprovada pela Assembleia. 

 

E – Como é que o Agrupamento reagiu ao processo de avaliação através de uma 

empresa? 

 

R – Na altura, foi feito com muitos pezinhos de lã. Por isso, não houve muita agitação, 

no entanto sentiu-se mais nas disciplinas envolvidas: História, Língua Portuguesa, 

Ciências e Matemática. Nós temos sempre colocado a ênfase nas atitudes e nos valores. 
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Neste agrupamento o que tem falhado tem sido isto, ou seja, as atitudes e valores. No 

início houve alguns que puseram em causa a forma como as provas estavam a ser feitos, 

se os conteúdos que estão a ser avaliados são os mais correctos, entretanto vai-se 

percebendo a dinâmica. Como fomos colocados num contexto médio alto e como os 

resultados são comparados com o contexto, estamos abaixo nalgumas disciplinas 

quando comparados com as escolas do nosso contexto. Mas, aqui, não se quer que as 

disciplinas trabalhem para a prova que é pedida, temos de trabalhar as atitudes e os 

valores, porque os Encarregados de Educação também não valoriza muito a atitude e os 

valores, e nós temos um problema com os resultados das provas. Por exemplo, em 

relação às notas dos Exames de Matemática, todos os anos o Agrupamento proporciona 

aulas extras para o exame de Matemática. Mas a maior parte dos alunos diz que só 

precisa de uma percentagem de 20% no exame para passar, é por isso que nas aulas de 

apoio nós queremos conseguir criar a ambição nos alunos e é também aquilo que está 

neste projecto educativo, que é o aluno de sucesso. Isto é, aquele que consegue tirar 

positiva a tudo. Como conseguimos criar o conceito de pontualidade e já está 

interiorizado, iremos também construir o conceito do aluno de sucesso. 

 

E – E a vinda da Inspecção fazer a avaliação ao Agrupamento. Como é que aparece? 

 

R- Teve a ver com o desafio do Ministério da Educação para a avaliação externa. Foi de 

livre vontade. Havia já trabalho feito e era o momento oportuno para vir alguém de fora 

avaliar o trabalho dos últimos anos. 

 

E – Então, posso concluir que a avaliação já faz parte da vida do Agrupamento e que o 

papel da Presidente foi determinante? 

 

R – Como já disse, a escola sede já tinha entrado em vários projectos relativos à 

avaliação. Agora, ela apareceu de uma forma, digamos assim, mais organizada a partir 

de 2005, com a ajuda do AVES que foi bom para termos a opinião dos pais dos 

professores e dos alunos em relação à escola e também para se poder ter um melhor 

acompanhamento das disciplinas envolvidas. Agora tivemos a avaliação externa através 

da Inspecção que também foi uma grande ajuda. Agora, também é verdade que é a 

Presidente que está por detrás deste processo. Mas, o Conselho Pedagógico pronunciou-
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se e acompanhou sempre o processo e depois o assunto da avaliação também foi levado 

à Assembleia do Agrupamento. 

 

E – E os grupos de trabalho que foram criados para acompanhar o Aves e para fazerem 

a revisão e avaliação do Projecto Educativo? Quem os nomeou? 

 

R- A Presidente do Executivo. Mas as pessoas foram de uma forma, digamos assim 

voluntárias 

 

E – E quantos eram os grupos e o que é que faziam? 

 

R- Havia e continua o grupo do AVES que aplica as provas e faz a devolução à 

empresa. Depois, quando chegam os resultados, estes são encaminhados para o 

Conselho Executivo e Conselho Pedagógico. O grupo de trabalho para a avaliação do 

Projecto educativo, como já disse, fez recomendações, elaborou e tratou os inquéritos e 

fez a proposta do novo Projecto Educativo. Este grupo continua em funções. Depois, 

havia ainda outro grupo, que já não existe, que definiu o perfil do aluno de sucesso. 

 

E – Os efeitos deste processo de avaliação, já são sentidos ou não? 

 

R- Já há mais respeito pelo trabalho que é feito. O facto dos indicadores de medida 

passarem a ser obrigatórios, de se ter disponibilizado dados estatísticos, trabalhados, 

interpretados e disponibilizados na plataforma faz com que se passe a olhar de outra 

forma para os resultados. E os indicadores que possuímos podem ser uma base 

importante para o futuro. A imagem que existia era a de que os professores que tinham 

cargos não faziam nada e agora já não é tanto assim e os professores que têm avaliação 

externa na sua disciplina passaram a ter mais cuidado com aquilo que têm de trabalhar 

com os alunos. Mas, sabe qual é o problema? Nós não fomos formados para sermos 

críticos em relação àquilo que fazemos. Não sabemos trabalhar no após o diagnóstico. 

Após fazermos a avaliação o que é que temos de fazer? Também não estamos 

habituados.  

 

E - Diga-me três, ou quatro marcas mais significativas resultantes destes  três anos de 

avaliação. 
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R – Marcas significativas (grande pausa). Olhe, o perfil do aluno de sucesso, o novo 

projecto educativo, o novo projecto curricular de escola. 

 

E – O agrupamento tem algum plano interno de formação? 

 

R- Um plano formalizado não temos. Mas temos um centro de formação que funciona 

aqui, na escola – sede e os professores de Educação Física também têm dado alguma 

formação às colegas do 1º ciclo. 

 

E- Diga-me, agora. O D.L. nº 115 A/98, já contemplava que os coordenadores dos 

órgãos intermédios prestassem contas, através dos relatórios. Fazia relatório, não fazia? 

 

R- Pelo nosso Regulamento Interno só têm de fazer relatório os Coordenadores de 

Departamento, os directores de turma e os professores titulares de turma. Como 

Presidente do Conselho Pedagógico e Coordenador dos Directores de Turma, limito-me, 

na última reunião do órgão a fazer um balanço da actividade desenvolvida que fica 

registada em acta. 

 

E –Última pergunta. De uma forma breve fale do funcionamento do Agrupamento. 

 

R – O Agrupamento tem falhas e eu já as enunciei. No 1º ciclo é aonde as coisas estão 

menos bem. A idade das colegas e o isolamento de algumas escolas serão talvez as 

causas disso. O Pré – escolar avançou muito, também são poucas e isso facilita o 

trabalho. O 2º e 3º ciclo estão a trabalhar bem, principalmente a Matemática e a 

Educação Física. No global o trabalho colaborativo e entre os ciclos está a aumentar. 

 

 

 



12/05/08 

Anexo 4 - Entrevistas 

E- Entrevistador 

R - Entrevistado 

 

4.7 - Entrevista com o Vereador da Educação da Câmara Municipal 

 

E – Boa tarde 

 

R- Boa tarde – risos 

 

E – Escolha um nome 

 

R – Alberto 

 

E – É vereador desde quando? 

 

R – Desde Novembro de 2005. Estou a exercer o meu 1º mandato 

 

E- já se relacionava com a educação antes de ser vereador? 

 

R – Não muito. Mas de alguma forma e tendo em conta que como dirigente da Taipa 

dirigia toda uma série de projectos que já se relacionavam com os Agrupamentos, e aí 

assim, desde 2002, mais concretamente desde 2003 tivemos uma intervenção mais 

efectiva e foi a partir daí que houve um maior relacionamentos com as escolas. Mas 

estava muito longe de conhecer toda a dinâmica da educação e das escolas e ainda 

estou. 

 

E -  Os Agrupamentos apareceram em 2000? Qual é a sua percepção sobre esse 

processo? 

 

R – De uma maneira geral e atendendo até ao que é o concelho em termos de uma 

perspectiva do território, a ideia da constituição dos agrupamentos é muito interessante. 

E, tendo em conta a realidade do concelho e olhando para hoje podemos verificar que 



funcionam como uma base de fluxos demográficos dentro dos territórios que estão 

dentro do território que é o concelho…E isso verifica-se em três Agrupamentos e mais 

nos dois do interior que é o caso agrupamento de Colos e de Sabóia que são freguesias 

com uma densidade demográfica baixa e começa agora a  haver uma concentração de  

emprego, de fluxos demográficos, transportes que podem levar a uma coesão 

interessante. E, os agrupamentos vieram potenciar  esta nova realidade criando, assim,  

novos espaços do território dentro do território. E passou a haver espaços  de 

relacionamento  que não existiam antes pois cada freguesia limitava-se a olhar só para 

si. Começa, assim,  a haver uma ideia de gestão conjunta de um espaço que é o 

agrupamento ainda que de uma forma muito embrionária. E, aqui as populações e por 

causa da deslocação dos filhos estão mais à frente dos gestores autárquicos 

designadamente ao nível das freguesias. Depois temos os casos do agrupamento de R e 

de M. que, do meu ponto de vista, há uma subversão desta dinâmica do fluxos 

demográficos. A ligação de S. M a Vela Nova d com a constituição do agrupamento foi 

um erro. A tendência de fluxo demográfico é de S. L para Riomar e não a ligação de S. 

L. a Vela Nova de. A ligação natural desta freguesia é com  e A por proximidade 

geográfica e por  gestão conjunta do rio. Por isso fazia todo o sentido agrupar as escolas 

de S. L. com Riomar e criar um outro tipo de agrupamento com sede em Vela Nova de   

ao qual seriam agregadas as escolas destas duas localidades. E, se pensarmos no 

reordenamento do território e agregar freguesias e estabilizar os fluxos demográficos 

fará todo o sentido que neste concelho as futuras freguesias a agregar tenham por base 

aquilo que já está constituído e agregado que são os agrupamentos. Isto não quer dizer 

que se passe de 17 para 5 Freguesias. Mas, por exemplo, o agrupamento de Sabóia, que 

recebe alunos de 4 freguesias, devido às quebras demográficas, pode ser no futuro o 

território de uma nova freguesia que teria por fundamento não o indicador geográfico 

mas sim o demográfico E, estas novas dinâmicas e realidades organizativas podem ser, 

no futuro , como disse,  concertadas em torno dos Agrupamentos. 

 

Eu – Quem vem de fora e tenta olhar para a rede encontra uma coisa estranha: quatro 

agrupamentos verticais e um horizontal. Qual é a explicação? 

 

R -  O porquê não sei explicar lá muito bem.  No entanto, se olharmos para o universo 

dos 1500 alunos que temos entre o pré – escolar e o 1º ciclo, e o comparativo aqui 

poderá ser importante, o  número de alunos que existe em Vela Nova de é  quase de  1/3 



e esta freguesia tem apresentado uma grande dinâmica de crescimento a todos os níveis 

e com serviços que não existem em sedes de outros agrupamentos. Talvez, foi  isso que 

justificou a constituição de  um agrupamento.  Agora o que não faz sentido é a 

existência de um agrupamento horizontal em que os professores do pré – escolar e do 1º 

ciclo estão muito mais limitados nas suas dinâmicas como também é muito limitado o 

feedback do trabalho que fazem. Mas, o que acontece é que o espaço para o 2º e 3º ciclo 

está ocupado por uma entidade privada que tem um acordo de escola pública, digamos 

assim, com o Ministério da Educação. E, esta é talvez a razão principal  para o  surgir  

do horizontal. Num território como o concelho de Riomar existindo um Colégio privado 

ele devia ser privado de facto e devia ter uma oferta diferente e tinha de apresentar 

rácios qualitativos que de alguma forma chamasse um determinado tipo de público e de 

pessoas que fossem capazes de pagar essa oferta privada. Julgo que serão sempre 

necessárias, por questão de transporte e localização geográfica, cinco escolas com 2º e 

3º ciclo no concelho, não vinha mal ao mundo que isso acontecesse, mas não cinco 

Agrupamentos. Podia haver menos um ou até menos dois agrupamentos; podendo uma 

ou duas escolas do 2º e 3º ciclo funcionarem como pólos. Depois, o próprio colégio 

fornece o ensino secundário. Temos uma escola que oferece o ensino profissional e por 

isso, também temos um número muito baixo de alunos na escola secundária. E, não faz 

sentido haver três escolas com ofertas de ensino secundário, é irrealista e também não 

contribui em nada para a coesão territorial. Por isso, a oferta de ensino secundário 

deveria estar localizada na sede do concelho e isso faria com que se começasse a 

cimentar a ligação entre Riomar e Vela Nova de que são localidades que pela sua 

história não têm muita coesão entre si. 

 

E – Voltando à Autarquia. A Autarquia tem um projecto educativo próprio 

 

R –É assim, Tendo iniciado funções em 2005, aquilo que procurei fazer foi não ter um 

projecto próprio mas sim discutir durante 11 meses, aquilo que eram os objectivos para 

a educação no concelho de Odemira. E, discutimos a carta educativa com todas as 

escolas e com outros actores que estavam no terreno e que  tem de alguma forma algum 

trabalho relacionado com a educação. Esta discussão foi feita não só numa perspectiva 

de rede e do edificado, mas também em torno de um conjunto de objectivos que 

quisemos construir. Assim, estabelecemos objectivos ao nível do pré – escolar; 

estabelecemos objectivos ao nível do 1º ciclo; definimos objectivos para o ensino 



superior e também definimos a necessidade de dar continuidade à alfabetização. Claro 

que agora a Câmara assume esse projecto para o concelho. E, ele foi de alguma forma 

construído por todas as entidades que têm alguma coisa a ver com a educação. 

 

E– Apoios prestados aos Agrupamentos. 

 

R – Além das competências que a Câmara tem de assumir por si só e fruto da discussão 

que houve daquilo que são competências da Câmara, criamos um projecto próprio do 

município: o  financiamento directo. Que é um desafio aos agrupamentos para que eles 

próprios .apresentem projectos que procurem cumprir os objectivos que estão definidos 

na carta educativa, cada um dos agrupamentos ou das  escolas pode elaborar um ou mais 

projectos e candidatar-se ao  programa que se chama de apoio à comunidade educativa. 

No nosso orçamento estão disponibilizados 50.000 euros por ano. 

 

E – Falou da Carta Educativa. Qual foi o papel que teve o CME 

 

R – Vamos lá ver. Talvez por inexperiência minha, procurei envolver toda a 

comunidade  educativa e então esqueci um bocadinho na sua fase de construção e 

discussão o CME enquanto entidade formal, digamos assim, e fui pelos agrupamentos, 

pelas escolas e outros parceiros que não estão no CME, tentando de alguma forma 

abranger todos os parceiros que de uma forma directa ou indirecta se relacionam com a 

educação. E, o CME aparece mais tarde para aprovar. Ainda houve uma fase em que 

discutiu alguma coisa, mas foi pouco. Hoje, reconheço no CME uma entidade, entre 

aspas, extremamente importante. Outra razão para o CME não ser chamado a participar 

desde o início teve a ver com a forma como eu o encontrei. Por outro lado, nos serviços 

da autarquia também havia a ideia de que ele não funcionava. Neste momento penso 

que o CME é um órgão que, com alguns percalços, tem funcionado muito bem e tem 

um impacto e uma força muito interessante. 

 

E –  O senhor Vereador respeita a composição que está estabelecida em lei, ou convida 

também outros actores ou outros líderes para as reuniões? 

 

R – Por acaso é interessante. Do meu ponto de vista até pode ser questionável a 

representação dos professores e até dos pais. Em determinadas matérias é muito 



importante a visão dos órgãos de gestão das escolas e dos agrupamentos. Se na 

discussão só tivéssemos os representantes previstos nos normativos, teríamos uma falta 

enorme daquilo que é a opinião e a experiência dos órgãos de gestão e administração. 

Penso que a opinião  deles é muito importante e daí convidarmos sempre os Presidentes 

dos Conselho Executivos. E, a sua presença tem sido também muito enriquecedora. O 

mesmo convite é feito a outras entidades, empresas, associações locais e as ideias 

lançadas por estas instituições, nomeadamente em relação à  oferta formativa foi muito 

rica. Continuo a pensar que quantos mais actores forem envolvidos, melhores serão as 

práticas e mais valorizado é o CME. 

 

E –A Autarquia faz-se representar nos órgãos 

 

R – Sim. Já estávamos representados nas Assembleias das Escolas e Agrupamentos e 

agora estamos no Conselho Geral Transitório. 

 

E – Então, participava nas reuniões da Assembleia do Agrupamento de… 

 

R –Esse é que é o problema na de… foi a única em que não participei. Delegamos essa 

função numa técnica superior da Câmara. 

 

E –No entanto, sabe o que é que se tem passado da Assembleia do Agrupamento?  

 

R –Sim, e até estive presente na ultima reunião por causa do Conselho Geral Transitório 

e tinha alguma curiosidade por causa da participação dos pais. Eles estavam lá e são 

pessoas muito interventivas, participativas e preocupadas. Há quem diga que se 

excedem, mas penso que não; são pessoas preocupadas, interessadas e que têm opinião. 

E, a quilo que me tem chegado de outras reuniões é que a Assembleia funciona. E, 

também  achei interessante nesta reunião em que participei é que não há dúvidas sobre a 

gestão da Escola, o que é uma coisa muito positiva se há, nalguns Agrupamentos, a 

dificuldade em perceber quem faz a gestão e quem é a gestão neste isso  não acontece. 

E, isto  dá confiança à Câmara porque sabe  com quem se pode trabalhar, sabe com 

quem pode falar e resolver as coisas.  

 

 



 

E – Só gestão ou também liderança 

 

R –.Quando falo em gestão estou a pensar naquilo em que não há dúvidas que é  sobre a 

liderança. 

 

E  - Qual é a imagem que essa liderança envia para a comunidade? 

 

R – A questão que eu referi anteriormente é muito importante porque dá confiança a 

quem lida com a escola saber que existir uma liderança, mas esta liderança pode não ser 

só dela mas está de facto muito associada a ela. Mas, quem gere os outros órgãos 

também sabe o que está a fazer e quando falamos com as coordenadoras do 1º ciclo, 

elas  sabem o que é que lá estão  a fazer. Quando falamos com pessoas que não têm uma 

ligação diária com o Agrupamento também transmitem uma imagem muito boa e de 

eficiência. E, isto não significa que não haja outros pontos de vista, conflitos e 

desencontros por vezes. Mas, o Agrupamento sabe o que quer, existe um rumo. 

 

E – Então há … 

 

R – Há um rosto, há uma liderança e os resultados são bons. 

 

E – Teve conhecimento do processo de avaliação? 

 

R – Tive conhecimento e dos resultados também, mas também não pude estar no 

momento da avaliação porque já estava comprometido com a avaliação que decorria 

nesse mesmo dia num outro agrupamento. Mas, a Câmara fez-se representar e foi-me 

transmitido o que lá se passou e os resultados da avaliação foram bons. 

 

E – Enriquecimento curricular – acordo a três 

 

R – Esse é até um exemplo muito interessante de liderança do Agrupamento de … O 

Agrupamento tem uma escola forte que é a da sede da Vila, congrega oito turmas. Nesta 

escola não existem  problemas  com a implementação do enriquecimento curricular. 

Mas não é só por aqui que se vê a liderança, é por toda a arquitectura e filosofia das 



atitudes, e das actividades de enriquecimento que nós temos e por detrás esteve o 

Agrupamento de…Mas, vamos ao projecto. Penso que é um exemplo do que pode ser 

um bom relacionamento a três. Porque? Porque do meu ponto de vista está muito bem 

no Ministério da Educação  a função de avaliação e inspecção. Porque quem está cá 

nem sempre consegue que exista qualidade e muitas vezes também está preocupado 

com outras coisas e o requisito da qualidade é fundamental. O ser-se suficiente não 

basta. A transferência de uma verba e a contratação dos professores por parte da Câmara 

também me parece o adequado. Como também a parte pedagógica estar nos 

Agrupamentos. Há quem defenda que deveriam ser os Agrupamentos directamente a 

fazê-lo, penso que isso podia pôr em causa a coesão territorial, pois alguns 

Agrupamentos por causa da rede que têm teriam muitas dificuldades em concretizá-las. 

Com estas actividades temos um deficit de 80.000 euros, mas consideramos isto um 

bom investimento por várias razões e também por causa da coesão territorial. São, de 

facto, uma mais valia muito interessante e a Câmara, aqui, tem de ter um papel 

determinante e ter esse papel é ser entidade promotora. No primeiro ano cometemos 

alguns erros que foram ultrapassados no ano seguinte. Assim, foi combinado, digamos  

com os dirigentes dos Agrupamentos a sua responsabilidade na elaboração dos horários. 

No primeiro ano, os horários que saíram foi terrível e houve um afastamento daquilo 

que eram os objectivos da Câmara e dos objectivos do Ministério. No 2º ano, o processo 

foi outro, que passou, como já disse pelos horários das actividades de enriquecimento 

curricular serem elaborados pelos Agrupamentos.Houve, assim, um processo de 

aproximação entre as partes que é muito importante e que nos ajuda a crescer. E aí viu-

se muito a postura do Agrupamento de … Aquilo que era acordado era assumido e aí 

viu-se muito a capacidade de liderança do Agrupamento de … 

 

E – Por último, fale das articulações entre o Ministério da Educação e a Autarquia. 

 

R – Um bocado nebulosas. Há competências que são do Ministério da Educação, mas 

com base em protocolos passaram para a Câmara como é o caso dos funcionários dos 

Jardins -  de - Infância e das Actividades de Enriquecimento Curricular em que nos 

sentimos na obrigação de colocar alguns funcionários ou tarefeiros. Agora, em relação 

ao 1º ciclo, ainda não passou essa competência para nós, nem existe nenhum protocolo. 

No entanto, como estamos no terreno e sentimos as falhas colocamos funcionários 



nossos. Como também fazemos intervenções no 2º e no 3º ciclo, sem termos nenhuma 

contrapartida por parte do Ministério. 
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Anexo 4 - Entrevistas 

E- Entrevistador 

R - Entrevistado 

4.4 - Entrevista com uma docente do ensino Pré – Escolar: Educadora de Infância 

 

E – Fale de si 

R - Sou Educadora de Infância. Tenho o bacharelato na educação pré – escolar, tirei 

psicologia educacional por gosto, estou a tirar o mestrado  em supervisão e análise da 

relação educativa, já fiz parte  da equipa de educação precoce. Gosto do que faço, sou 

educadora de infância. 

 

E- Escolha um nome  

 

R - Teresa 

 

E – Quantos anos tem? 

 

R – 40 

 

E - E anos de serviço 

 

R - 17 

 

E- Além de coordenadora dos docentes do pré-escolar, faz parte de mais algum órgão de 

gestão e administração? 

 

R- Não, estou desde o ano passado no grupo de trabalho do projecto educativo, que teve 

de ser revisto porque já era antigo e havia coisas que não estavam a funcionar lá muito 

bem. 

 

E – Fale, então, da composição do grupo de trabalho do Projecto Educativo. 
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R – O grupo de trabalho é composto por mim, a colega do 1º ciclo,  um colega do 2º 

ciclo, dois do terceiro e também faz parte o Presidente do Conselho Pedagógico que faz 

a coordenação e a ligação.  

 

E – Quais eram as coisas que não corriam bem? 

 

R -As coisas que não estavam a funcionar bem tinham a ver com os resultados dos 

alunos, a participação dos pais nos anos mais avançados, a articulação entre os ciclos, as 

queixas dos professores que dão o 5º ano, sempre a dizerem que os alunos chegam mal 

preparados. Sabe, havia uma sensação de que muita coisa não estava lá muito bem no 

Agrupamento e era necessário saber as causas disto. 

 

E – Então, a revisão do Projecto Educativo teve a ver com o que acabou de dizer? 

 

R – Essencialmente por causa disso e também por estar a chegar ao fim. 

 

E – Pode descrever o cargo que exerce? 

 

R - O Conselho de docentes é muito especial. Somos poucas, existe grande proximidade 

ao nível do trabalho, demo-nos bem e por isso a coordenação não é muito difícil de 

fazer. Reunimos mensalmente para vermos se o que estamos a fazer está a correr bem, 

para procedermos à articulação dos nossos procedimentos e para a nossa a representante 

se inteirar daquilo que tem de levar ao Conselho Pedagógico. 

 

E – São poucas, quantas 

 

R- Somos sete e, entre nós,  há organização do trabalho em termos de actividades que 

temos para desenvolver. Além das horas para o trabalho individual, temos horas do 

estabelecimento para reunirmos, discutirmos, para trocarmos experiências, e também 

para transmitirmos as nossas preocupações ao Conselho Executivo e ao Conselho 

Pedagógico. A coordenação é um órgão tipo pombo-correio e é também um espaço 

onde todas as pessoas podem falar e também sentem que as suas posições são levadas às 

instâncias superiores e o contrário também acontece. 
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E - Estava no Agrupamento quando decorreu  a verticalização do agrupamento? 

 

R- Estava, estou cá à sete anos este é o oitavo ano …Antes da verticalização havia as 

delegações escolares, fazíamos reuniões de núcleo….não havia grande ligação com a 

Escola Básica 2/3, estava cada nível para o seu lado. 

 

E – Como reagiram os colegas do pré – escolar e do 1º ciclo à verticalização? 

 

R – No início com alguma desconfiança. Esta desconfiança foi maior nas colegas do 1º 

ciclo. Estavam habituadas a ter uma relação privilegiada com a Câmara e com as 

delegações escolares e a funcionarem com muita autonomia. A nós no Pré – Escolar não 

nos assustou tanto, já trabalhávamos com o 1º ciclo. 

 

E - Com o1º ciclo, Já havia trabalho articulado? 

 

R- Dependia. Nalguns sítios sim , noutros não era muito visível, era á vontade de cada 

um, mas já se faziam algumas coisas principalmente nas escolas em que o 1º ciclo e o 

pré – escolar funcionavam juntos. Mas grande vantagem da verticalidade é a articulação 

que se pode fazer com o 2º e 3º ciclo. 

 

E -E esta faz-se? 

 

R- Aqui é que está um dos problemas. O 2º e 3º ciclo ainda não está muito interessado 

em saber o que se faz nos outros ciclos. São mais de cima, é isso. 

 

E – Recuando, agora, um pouco no tempo. Quando se dá a verticalização, quais foram 

as  ansiedades, as preocupações… 

 

R- Como já disse, as educadoras não sofreram muito. O problema colocou-se mais com 

as colegas do 1º ciclo. Elas, as do 1º ciclo, não se importam de trabalhar com quem está 

ao lado, mas com quem está mais afastado, já é mais problemático…quando as colegas 

do 1º ciclo…começaram a saber   que ia haver uma gestão onde ia estar o 2º e 3º ciclo, 

pensavam que iam ser sufocadas, que os seus problemas iam ser esquecidos, que averba 

que tinham para gerir a escola lhes ia ser retirada, que não iam fazer o trabalho com a 
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liberdade com que o faziam. No pré-escolar isto não se verificou, eu lembro-me de ter 

comentado, vamos para lá, vamos aprender com eles e é capaz de ser bom. 

 

E – No entanto, também havia ansiedades 

 

R – Sim. como em tudo em que há inovação, o desconhecido gera sempre 

desassossegos. 

E – Com a verticalização como é que os educadores se sentiram representados no 

Conselho Pedagógico e na Assembleia do Agrupamento? 

 

R- Eu, na altura estava no Conselho Pedagógico e na Assembleia do Agrupamento…Fui 

muito bem aceite por todos os membros destes órgãos,  todas as nossas posições eram 

debatidas, não senti que aquilo que nós dizíamos era absurdo para eles e até  tinham 

curiosidade em saber como é que nós trabalhávamos e estávamos organizadas, acho que 

foi bom. 

 

E – E após a verticalização , apareceram grupos com mais influência? Mais activos? 

 

R- Há aqueles que tentam impor-se sempre; aqueles que sentem que são mais 

influentes, que pensam que fazem melhor e que sabem mais.  Há o grupo de Educação 

Física, o grupo de Matemática. Essas coisas existem sempre. Mas aqui em comparação 

com outros agrupamentos por onde passei as influências não são tão evidentes… 

 

E- Vamos aos processos eleitorais. Como é que funciona a eleição para o a 

coordenação? É alguém que se oferece? Há um programa de acção? Um projecto? 

 

R – É por voto. Ninguém se oferece, Não há nenhum programa de acção, não há 

projecto. Sabemos que tem de haver um representante do Conselho de Docentes e 

procedemos à eleição, tentamos rodar as colegas. 

 

E– E as eleições para a Assembleia do Agrupamento e Para o Conselho Executivo. 

Como é que têm decorrido? 

 



 5

R – Para a Assembleia é um bico-de-obra. Ninguém quer fazer parte. Para o Conselho 

Executivo tem sido sempre a actual Presidente que tem apresentado lista. 

 

E- Plano de formação Interno existe, não existe? 

 

R – O Conselho Executivo pede para nós apresentar-mos os temas para formação. No 

entanto o crédito que nos dão lá de cima é pouco. 

 

E – Lá de cima de onde? 

 

R – Do Ministério da Educação. E, depois os nossos temas são levados ao Conselho 

Pedagógico. A nível interno não existe. Aquilo que acontece é que o Conselho 

Pedagógico apresenta as propostas ao centro de formação que funciona na escola sede e 

também recorremos à associação portuguesa de educadores de infância. 

 

E – Como é que sente o trabalho desenvolvido pelo Conselho Executivo, Conselho 

Pedagógico e Assembleia do Agrupamento? 

 

R – O Conselho Executivo tem feito um bom trabalho. Há ali muito profissionalismo e 

a Presidente faz uma boa gestão. Por vezes, há alguns colegas, mas são poucos, que se 

queixam das decisões de “nariz empinado”. Mas comigo, isso nunca aconteceu. Tenho 

uma boa relação de trabalho com todos eles, apesar de algumas vezes também haver 

decisões que também não me agradam. Mas, sou ouvida, sou consultada e sinto que sou 

reconhecida pelo trabalho que faço. Também sei que não se pode agradar sempre e a 

todos. Depois há decisões que vêm lá de cima e alguém tem de as mandar executar. Em 

relação ao Conselho Pedagógico também só tenho a dizer coisas boas do trabalho que 

eles fazem. Disponibilizam informação na plataforma, divulgam as conclusões das 

reuniões, pedem a nossa opinião, são uma boa equipa. Mas, para mim o Conselho 

Pedagógico tem tomado mais decisões de nariz empinado do que o Conselho Executivo. 

 

E – O que é que são decisões de nariz empinado? 

 

R – São decisões que temos de ouvir, cumprir e calar. 
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E – Não fala da Assembleia? 

 

R – Já me esquecia. Sabe a Assembleia nota-se pouco. É só para aquelas coisas 

financeiras e pouco mais. Tem pouca influência no agrupamento. Pelo menos, eu sinto 

isso. 

 

Eu – Agora vamos aos pais. Como é a vossa a relação? 

 

R – Nós desenvolvemos o nosso trabalho com uma grande proximidade com os pais e 

com a comunidade, e algumas das crianças só têm três anos, também por isso os pais 

acompanham muito mais. No 1º ciclo, já não vão tanto como no pré-escolar e a 

participação vai diminuído à medida que os alunos avançam nos seus ciclos de estudo. 

Já experimentamos tudo para trazer os pais à escola., mas não tem resultado muito. É 

um dos grandes problemas do Agrupamento. 

 

E – Diga-me o que é que fazem 

 

R – Já experimentamos tudo. Nós achamos que se os pais estivessem mais envolvidos 

nas coisas….era uma forma de os trazer. Mas, por vezes não vêm pelas melhores coisas. 

Participam nalgumas actividades, vêm às sardinhadas, às festas de São João, à Festa do 

Natal. Mas, nós,  as educadoras temos de ter uma relação de trabalho muito partilhada 

com eles, os meninos ainda são muito pequeninos. Agora nos outros ciclos os 

programas criam muitas pressões e problemas às pessoas, não há tenta liberdade para 

fazer actividades e envolver os pais. 

 

E -Como é a participação dos Pais na Assembleia de Escola? No Conselho Pedagógico? 

 

R- (Risos) É activa, não se calam, é pesada e está cada vez melhor. E eles agora já 

vieram para o grupo de trabalho do projecto educativo para perceberem como é que 

funcionam estas coisas e também para poderem fazer as suas propostas. 

 

E - Com a verticalização houve aumento da participação dos pais ou não? 
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R- Houve um aumento. A continuidade que para nós é melhor, também é sentida pelos 

pais, sentem e querem conhecer quem os vai agarrar nos próximos anos. 

 

E – E, os funcionários? 

 

R – No pré – escolar somos privilegiadas. Temos o nosso funcionário colocado pela 

autarquia, articula muito bem connosco e envolve-se nas nossas actividades. Só que, 

quando algum falta na sala do 1º ciclo, lá tem o nosso de ir dar uma ajuda. 

 

E - Como é o envolvimento da autarquia? Também aumentou com a verticalização? 

 

R – É grande, é um parceiro activo e aumentou e há projectos pedagógicos em que eles 

estão mais dentro e dão a sua opinião. E é isto que mais me interessa, porque ao nível da 

gestão, de organização e dos dinheiros, isso já não é comigo…… 

 

E – Com é que se organizam no pré-escolar? 

 

R - Estamos distantes, mas desenvolvemos um trabalho comum dentro da área dos 

conteúdos. Conhecemos o trabalho umas das outras,..temos um projecto curricular de 

sala, temos um plano de actividades em que tentamos fazer coisas em comum. 

 

E –Como é a circulação da informação no seio do Agrupamento 

 

R- Por oficio, telefone, através da plataforma que foi uma coisa muito útil, a informação 

circula com facilidade não há entraves. 

 

E -O Conselho Executivo tem reuniões regulares com as educadoras? 

 

R- Tem e as relações são boas, há encontros regulares , a nossa represente no Conselho 

Executivo, que é Vice – Presidente, reúne connosco e quando temos de faltar, deixamos 

os materiais preparados e as actividades organizadas e é ela que nos faz as substituições. 

Sermos poucas faz com que o nosso grupo seja eficaz. 

 

E -Há trabalho articulado entre as educadoras? 
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R -Entre nós sim . É planificado em conjunto…. Com o 1º ciclo não acontece em todos 

os sítios. Eu não consigo. A colega do 1º ciclo quando precisou pediu ajuda, agora diz 

que não tem tempo e eu não posso fazer nada. 

 

E - E com os outros ciclos há trabalho em conjunto? 

 

R - Isso não acontece, o que é pena. Quando foi da revisão do Projecto Educativo e 

como eu participei é que os colegas ficaram com outra visão do que era o pré – escolar e 

a verticalização já existe há muito mais tempo. 

 

E – E a avaliação? 

 

R - Está a falar do AVES? 

 

E –Não, quero que fale primeiro da avaliação do Projecto Educativo 

 

R – Com o Projecto Educativo fizemos questionários aos professores, aos pais , aos 

alunos do 9º ano, aos funcionários e depois analisávamos os resultados. Depois foi o  

Aves que é aquele projecto que é para o Secundário e que pode ser aplicado ao 3º ciclo. 

Depois tivemos também a Inspecção a fazer a avaliação. 

 

E – E com o AVES? 

 

R -  O  Aves  é aquele projecto que é para o Secundário e que pode ser aplicado ao 3º 

ciclo. Mas eu não fiz parte dessa equipa. Depois tivemos também a Inspecção a fazer a 

avaliação. 

 

E – E de quem partiu a ideia do AVES? 

 

R – A ideia penso que apareceu em Conselho Pedagógico por sugestão da Presidente do 

Conselho Executivo. Sabe, esta avaliação é mais para a auto-regulação das práticas e 

tudo mais e agora tivemos a externa, feita pela Inspecção. Também foi bom, pois, as  
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pessoas que vêm de fora conseguem ver coisas que nós não conseguimos. E, para nós 

era importante.  

 

E – Então a ideia da avaliação passou pelo Conselho Executivo, Conselho Pedagógico e 

pela Assembleia do Agrupamento, não passou? 

 

R – Eu, a história toda não a sei contar muito bem, mas penso que foi o Conselho 

Executivo através da Presidente, depois também foi falado no Conselho Pedagógico e a 

Assembleia também se pronunciou por causa da questão financeira. Sabe, perante o 

quadro de resultados que tínhamos apareceu a necessidade de olharmos para a forma 

como estávamos a trabalhar e nós não sabíamos muito bem por onde começar. Eu sentia 

isso no grupo de trabalho do Projecto Educativo. E o Aves e também a Inspecção 

deram-nos uma grande ajuda com aqueles indicadores todos. 

 

E – Então, o recurso ao AVES foi por causa dos indicadores e dos resultados? 

 

R – Sabe, nós no Agrupamento não temos formação para lidar com os resultados e 

cruzar os dados. Depois, quando as coisas são tratadas por alguém que é de fora, são de 

aceitação mais fácil. 

 

E – E a vinda da Inspecção? 

  

R – Também foi uma grande ajuda. Mostraram-nos aonde é que devíamos apostar. 

Agora estamos à espera do relatório com o nosso resultado. 

 

E - Divulgação dos resultados, como é feita? 

 

R – Pelo que eu sei, é feita a nível do Conselho Pedagógico 

 

E – Fale-me agora dos grupos de trabalho 

 

 R – Temos o grupo de trabalho do Projecto Educativo e o grupo da avaliação do AVES 

e também tivemos o grupo para o aluno de sucesso. 
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E - O que é que fazem esses grupos de trabalho? 

 

R – O do AVES acompanha o processo de avaliação que é feito pela empresa. O meu 

que é do Projecto Educativo elaborou inquéritos aplicou-os ao pais, alunos, funcionários 

e professores e ainda fez relatórios. O do sucesso definiu o perfil que o aluno tinha de 

ter no final de cada ciclo. 

 

 E – E a divulgação dos resultados da avaliação como é que foi feita ? 

 

R-  Os resultados foram encaminhados para o Conselho Executivo, depois foram ao 

Conselho Pedagógico e estão disponibilizados na plataforma. Os nossos coordenadores 

também nos passam essa informação. 

 

E – Não levados à Assembleia, nem divulgados ao exterior? 

 

R – Á Assembleia, penso que não e ao exterior também não 

 

E –E, deste processo de avaliação resultou a definição de prioridades ou não? 

 

R – Olhe, eu espero que sim. A articulação tem de ser mais bem feita. Também a 

comunicação através da plataforma Moodle, já é boa, mas tem de melhorar. Agora, em 

relação aos resultados, eles são para os anos mais avançados. Nós estamos mais viradas 

para o portfólio da criança para melhorarmos as competências. 

 

E – Melhorias resultantes da avaliação. Já são visíveis? 

 

 R – Algumas sim. Olhe, já nos conhecemos melhor umas às outras, já estão 

identificados no novo projecto educativo as nossas coisas boas e também as menos 

boas, já definimos o perfil do aluno de sucesso e também já há mais segurança no 

trabalho que fazemos. 

 

E – Vamos agora ao relatório anual da actividade desenvolvida.  Tem feito o seu? 
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R – Olhe, eu cá faço - o à minha maneira e entrego - o  ao Conselho Executivo e uma 

cópia também vai para a nossa representante. Agora se está bem feito ou não, também 

não sei, nunca me disseram nada. 

 

E – Voltando às politicas educativas. Quem é que as define? 

 

R- São eles, o Conselho Executivo, leva as propostas ao Conselho Pedagógico e depois 

são lá discutidas. 

 

E – E a Assembleia ? 

 

R-  A Assembleia do Agrupamento não se nota que trate disso. Está mais virada para a 

parte financeira. 

 

E – E listas de professores para a Assembleia? 

 

R – Têm sido um problema. Só aparece uma e lá tem a Presidente de andar atrás de nós 

a ver se nos apanha. E mesmo assim, para haver uma lista, há professores que fazem 

parte do Conselho Pedagógico e da Assembleia. 

 

E – Por último. Vou pedir-lhe para dar a sua opinião sobre o funcionamento do 

Agrupamento. 

 

R – Olhe, já passei por vários Agrupamentos e este é o que me parece que está melhor 

organizado. No Pré – Escolar, que é onde eu trabalho, conhecemo-nos todas muito bem 

e há muita articulação. Nos outros ciclos é que falha mais o trabalho articulado e 

colaborativo. O que é que eu posso dizer mais: há abertura à mudança, somos ouvidas, e 

há um bom relacionamento ente as pessoas que trabalham no Agrupamento. 
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Anexo 6 
 

GRELHA DE ANÁLISE COM CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE SENTIDO 
 
 

DIMENSÃO: 1- CONTEXTO ORGANIZACIONAL DO AGRUPAMENTO  
 

 
Categorias Subcategorias Unidades de sentido 

 
 
1.1-Verticalização 
 

 
 
 
 

1.1.1 - PERCEPÇÕES 
(afirmações que nos 

remetem para os anseios 
vividos com a 
verticalização) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os serviços administrativos viram a verticalização com alguma ansiedade. 
Mais trabalho e novas obrigações (EPCE1, p.3). 
 
Perda da autonomia que usavam e da grande liberdade de acção. Tinham 
receio de ficarem sem algum poder de decisão (EPCE1, p.3) 
 
As reservas eram mais visíveis ao nível do pré – escolar e mais no 1º ciclo 
(EPCE1, p.4). 
 
Antes da verticalização havia as delegações escolares, faziam reuniões de 
núcleo, mas não havia grande ligação com a Escola Básica 2/3, estava cada 
nível para seu lado (EPPE, p.2). 
 
Esta desconfiança foi maior nos colegas do 1º ciclo. Estavam habituadas a ter 
uma relação privilegiada com a Câmara e com as delegações escolares e a 
funcionarem com muita autonomia (EPPE, p.2). 
 
Quando as colegas do 1º ciclo começaram a saber que ia haver uma gestão 
onde ia estar o 2º e o 3º ciclo, pensavam que iam ser sufocadas, que os seus 
problemas iam ser esquecidos, que a verba que tinham para gerir a escola ia-
lhes ser retirada, que não iam fazer o trabalho como o faziam (…) lembro-me 
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1.1.2- IMPACTOS 
(afirmações que nos 
remetem para novas 

atitudes e sentimentos em 
relação à verticalização) 

 

de ter comentado, vamos para lá, vamos aprender com eles e é capaz de ser 
bom (EPPC, p.3). 
 
Ai mãe, o que é que vamos fazer para lá? Será que temos capacidade para 
argumentar junto dos nossos colegas do 2º e do 3º ciclo? Será que eles não 
nos vão olhar com aqueles olhares de Doutores? (…) Sabiam que eu não iria 
dixar pisar, havia no início esse receio. (EPPC, p.4). 
 
Os receios foram mais visíveis no 1º ciclo e ainda não se esbateram 
totalmente (…) confundiam a parte administrativa com a parte pedagógica 
(ECDE, p.5). 
 
A Autarquia não desgostou de ter um papel influente na verticalização 
(ECDE, p.5). 
 
Foi um processo que começou por ser gracejado. Olha, agora vamo-nos 
juntar às educadoras e às primárias (ECDE, p.5). 
 
Diziam outras pessoas, antigos Presidentes, que quando isto começo foi 
muito complicado (EPCP, p.9). 
 
 
 
 
 
As pessoas estão mais envolvidas com o Agrupamento e quando falo em 
maior envolvimento, refiro-me ao pré – escolar e ao 1º ciclo (…) há uma 
maior ligação do 1º com o 2º ciclo que era coisa que não existia à alguns 
anos atrás (EPCE2, p.5). 
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Mas a grande vantagem da verticalidade é a articulação que se pode fazer 
com o 2º e o 3º ciclo (EPPE, p.3). 
 
O 2º e o 3º ciclo não está muito interessado em saber o que se faz nos outros 
ciclos (EPPE, p.3). 
 
Foi muito difícil implicar numa outra cultura que tem de envolver os 
docentes do pré – escolar ao 3º ciclo. No 2º e no 3º ciclo foi mais fácil, já 
estávamos juntos. Nos outros ciclos foi mais problemático (…) juntaram-se 
duas culturas muito distintas uma da outra e isso ainda é muito visível e tem 
de ser melhorado (ECDE, p.5). 
 
Todas as nossas posições eram debatidas, não senti que aquilo que nós 
dizíamos era absurdo para eles e até tinham curiosidade em saber como é que 
nós trabalhávamos e estávamos organizadas, acho que foi bom (EPPE, p.4). 
 
Não foi fácil nos primeiros anos, mas temos crescido juntos (EPPC, p.3). 
 
Sabe, o que custa é começar. E tem de ser aos poucos. Mas eu dei-me bem cá 
cima, tanto com os colegas que faziam parte do Conselho Pedagógico como 
com aqueles que não faziam. (…) Havia coisas que nós não sabíamos o que 
era. Sabia lá o que era o desenho curricular, o crédito global de horas? Nunca 
ninguém nos tinha ensinado (EPPC, p.4). 
 
Temos trabalhado em articulação, temos criado grupos de trabalho que 
envolvem professores de todos os ciclos: E, isso foi visível na revisão do 
Projecto Educativo e do Regulamento Interno em que teve professores do pré 
– escolar e do 1º ciclo (EPCP, p.9). 
 
Os professores de Educação Física têm dado formação aos professores do 1º 
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ciclo. No entanto, a as coisas ainda não estão bem. A verticalização de uma 
forma abrangente tem acontecido pouco (EPCP, p.10). 
 
E, após virem para cá, esqueceram-se que estavam inseridas noutros órgãos e 
ligadas a uma nova estrutura a quem tinham de prestar contas e pedir contas. 
Esqueceram-se disso. Continuaram a relacionar-se com a Autarquia como o 
faziam antes e isso gerou misturas e confusões. (…) Quando o Agrupamento 
estava a definir coisas, nomeadamente ao nível das actividades, o Pré – 
Escolar ficava de fora e o 1º Ciclo colocava-se também, ligando-se depois a 
projectos da Autarquia (ECDE, p.5). 
 
No início da verticalização apareciam projectos ligados a serviços 
intermédios do Ministério da Educação e da Autarquia completamente à 
revelia dos órgãos do Agrupamento e eram colocados no terreno à margem 
dos Departamentos, do Conselho Pedagógico e às vezes com alguma 
conivência dos outros órgãos de topo da escola (ECDE, p.6). 
 
 

 
 
 
 
 
 

Categorias Subcategorias Unidades de sentido 
 
 
1.2 – Órgãos de 
gestão e 
administração 

1.2.1– Representatividade 
nos órgãos de gestão e 

administração 
(inclui informações que 

remetem para a 

 
Há a predominância dos professores do 1º e 2º ciclo (…). O número de 
professores do 1º ciclo corresponde a 40%. No entanto, ao nível da Assembleia 
a correspondência é de 80% para o 2º e 3º ciclo e 20% para o pré – escolar e 1º 
ciclo (EPCE1, p.5). 
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representatividade dos 
diferentes ciclos de ensino) 

 
 
 
 
 

1.2.2 – Funcionamento da 
Assembleia do 
Agrupamento 

(inclui informações que 
mostram a influência, a 
tomada de decisão e o 

poder do órgão de topo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O 1º ciclo está representado nessas três vertentes: no Conselho Executivo, no 
Conselho Pedagógico e na Assembleia do Agrupamento (EPPC, p.1). 
 
 
Os assuntos que são discutidos na Assembleia já foram analisados e discutidos 
nos Departamentos, no Conselho Pedagógico e portanto os assuntos que vão à 
Assembleia já estão consensualizados (…). A Assembleia do Agrupamento 
tem um papel pouco activo e produtivo na escola. Tirando os actos formais 
relativos aos planos de actividade e relatórios de contas em que ela se 
pronuncia, no dia a dia, a Assembleia tem um papel decorativo e quem acaba 
por gerir a escola é o Conselho Executivo e o Conselho Pedagógico (…) as 
orientações são essencialmente técnicas (EPCE1, p. 11). 
 
Da Assembleia não tenho informação especifica, não estou lá e o trabalho 
desenvolvido não tem muita visibilidade fora do órgão (…). A Assembleia 
cumpre o seu calendário, passa um bocado ao lado (…), aparece na altura dos 
processos eleitorais (ECDE, p. 8). 
 
Tem tido um papel decorativo até agora, penso eu, é mesmo um órgão só no 
papel (…). Sabe, a Assembleia é um órgão mais figurativo porque os órgãos 
intermédios têm tido capacidade para responder às solicitações e às questões 
que vão surgindo e como só reúne três ou quatro vezes por ano e quando chega 
à altura de reunir é só para arrumar a casa; ouve este problema, resolveu-se 
desta e daquela maneira e nós o que havemos de dizer. Dizemos está bem e 
pronto (EPPC, p. 2). 
 
Na Assembleia é o cargo que tenho ocupado que menos trabalho me dá (EPPC, 
p. 12). 
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1.2.3 – Funcionamento do 

Conselho Executivo 
(inclui informações que 
mostram a visibilidade a 

influência e a forma como 
o órgão exerce o poder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabe a Assembleia nota-se pouco. É só para aquelas coisas financeiras e pouco 
mais. Tem pouca influência no Agrupamento. Pelo menos, eu sinto isso. 
(EPPE, p. 5). 
 
A Assembleia não se nota que trate disso. Está mais virada para a parte 
financeira (EPPE, p. 11). 
 
A Assembleia do Agrupamento é o órgão mais distante. A maior parte das 
pessoas não sente a presença do órgão, as reuniões são muito espaçadas. As 
deliberações são importantes em termos administrativos e formais, mas não se 
sentem no dia a dia (EPCP, p. 9 
 
O Conselho Executivo ouvindo volta e meia e quando convém o Conselho 
Pedagógico (ECDE, p. 8). 
 
A Comissão Executiva desempenha muito bem o seu papel relativo à 
organização da escola. E, quando chegam aqueles lençóis sobre a contabilidade 
para analisar e fazer o balanço aquilo já vem tão bem explicado e aquelas 
contas são tão complicadas (…) nós confiamos naquilo que ela nos apresenta, 
pois ela gere bem aquilo e nós temos a certeza de que ela gere bem (EPPC, 
p.2). 
 
São eles, o conselho Executivo leva as propostas as propostas ao Conselho 
Pedagógico e depois são lá discutidas (EPPE, p. 10). 
 
O Conselho executivo tem feito um bom trabalho. Há ali, muito 
profissionalismo. Por vezes, há alguns colegas, mas são poucos, que se 
queixam das decisões de nariz empinado. Mas comigo, isso nunca aconteceu. 
Tenho uma boa relação de trabalho com todos eles (…) (EPPC, p. 5). 
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1.2.4 – Funcionamento do 
Conselho Pedagógico 
(inclui informações que 

remetem para a 
visibilidade, apresentação 
de propostas e influência 

do órgão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em relação ao Conselho Executivo é um órgão muito sentido, a sua presença é 
uma constante, tem um grande papel na orientação na orientação e nem sempre 
toda a gente está de acordo o que também é natural (EPCP, p. 9) 
 
 
O Conselho Pedagógico é chamado a opinar e depois o que sai é que é o 
Conselho Pedagógico a tomar a decisão quando aquilo que acontece é que a 
decisão devia ser assumida pelo Conselho Executivo, porque a maior parte das 
vezes a proposta é do Conselho Executivo. O próprio pedagógico quando é 
chamado para tomar posições, estas já estão tomadas não havendo condições 
para haver um verdadeiro debate e acabamos por ir para o mal menor. Por 
vezes, a história é contada de uma determinada forma para condicionar aquilo 
que devemos decidir, se é que somos nós a decidir (ECDE, p. 8). 
 
Mas, para mim, o Conselho Pedagógico tem tomado mais decisões de nariz 
empinado do que o Conselho Executivo (EPPE, p. 5). 
 
(…) O objectivo é diferente. È discutir e ouvir muito bem aquilo que os 
Coordenadores dos Departamentos e os Directores de Turma têm para dizer 
(…). Depois toda a documentação para a reunião é colocada à disposição dos 
conselheiros; neste particular temos a mais valia da plataforma online (EPCP, 
p. 3). 
 
Todos os conselheiros têm os computadores ligados em rede com projector de 
vídeo para analisar os documentos que são necessários. Inicia – se a ordem de 
trabalhos com a aprovação da acta da reunião anterior e pelas informações da 
Presidente do Conselho Executivo, normalmente sou o último a dar 
informações. A ordem de trabalhos começa com a apresentação e 
enquadramento daquilo que se vai tratar (…). Tentamos sempre que haja 
consenso… temos que gerir isso (…). Depois, as conclusões são 
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1.3 –
Participação 
dos docentes na 
vida do 
Agrupamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1 – Processos 
eleitorais para os órgãos 

de administração e gestão
(inclui informações 

relativas às estratégias 
utilizadas no que toca à 

participação dos docentes 
na constituição de listas 
para os órgãos internos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disponibilizadas na plataforma. 
 
 
 
Nalguns departamentos havia a tradição da rotatividade, noutros era por voto 
secreto, por vezes havia alguém que assumia que gostava do exercício do cargo 
e, por isso, era o escolhido sem necessidade de se recorrer ao acto eleitoral (…) 
não havia projecto de acção, tendo o mandato a duração de dois anos (EPCE1, 
p.9) 
 
É assim. Para a Assembleia tem havido só uma lista e é quase por favor que os 
professores aceitam fazer parte. Para o Conselho Executivo, antes da 
verticalização quase todos os Presidentes eram nomeados. Após a 
verticalização e quando acabou o mandato da Comissão Instaladora, assumi 
uma candidatura e já vou no terceiro mandato (EPCE1, p.10) 
 
Para a Assembleia tem aparecido sempre uma só lista que é conotada com o 
órgão de gestão e também por isso este órgão não é tão visível e é vista como a 
sua caixa de ressonância. Para o Conselho Executivo só uma vez é que 
apareceu uma outra lista. No entanto, não pode concorrer por questões formais 
(…) formalmente tem um plano de acção (ECDE, p.9). 
 
É agora fácil. Tem de ser o Conselho Executivo a falar com A,B e C (…). 
Antes da verticalização não sei. Ainda estávamos à parte. Depois da Comissão 
Instaladora tem aparecido só a lista da Presidente. Houve só uma vez que o 
actual Presidente do Conselho pedagógico se quis candidatar, mas não reunia 
condições (EPPC, p.3) 
 
Foi assim. A primeira coordenadora foi complicado, não foi fácil, no início 
ninguém queria (…) para o bem e para o mal demos um pontapé no rabo na 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 – Influência dos 
professores/grupos na 
vida do Agrupamento 
(inclui informações que 

nos remetem para a 
influência de alguns 

mais nova que era a AP, depois ela foi convidada para a Comissão Instaladora, 
e agora? Olhe, tive que ir eu (…) (EPPC, p.3). 
 
É por voto. Ninguém se oferece. Não há nenhum programa de acção, não há 
projecto. Sabemos que tem de haver um representante do Conselho de 
Docentes e procedemos à eleição, tentamos rodar as colegas (…).Para a 
Assembleia é um bico de obra. Ninguém quer fazer parte. Para o Conselho 
Executivo tem sido a actual Presidente que tem apresentado lista (EPPE, p.4). 
 
São feitas de acordo com o que está legislado e com o Regulamento Interno 
(EPCP, p. 9) 
  
Projectos de acção que conheça, não há. Em relação aos candidatos, tanto há 
aqueles que se disponibilizam para serem votados, como também há a 
rotatividade. Agora o voto formal existe (EPCP, p. 10) 
 
Antes de eu chegar a …não sei bem como era. Mas, penso que a maioria dos 
Presidentes foram por nomeação. Ultimamente, só tem aparecido uma lista 
encabeçada pela actual Presidente. Houve um ano que ainda apareceu mais 
uma lista e até era encabeçada por mim. Mas não pôde ir a votos porque eu não 
tinha formação especializada, nem experiência em gestão (EPCP, p. 10). 
 
 
A predominância não se nota de uma forma significativa (EPCE1, p. 11). 
 
Os interesses são visíveis na elaboração dos horários e na distribuição do 
serviço (EPCE1, p. 12). 
 
No entanto, houve grupos que com o passar do tempo foram marcando a 
diferença e isso aconteceu, nomeadamente, por parte do grupo do grupo de 
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1.4 – 
Participação de 
outras clientelas 
 
 
 
 

professores, ou grupos 
profissionais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.1 – Participação dos 

pais 
( inclui informações que 

remetem para a 

Educação Física (…) de alguma forma íamos mostrando serviço e não era só 
teoria, era através da prática e tendo-se estado na ribalta, digamos assim, 
durante vários anos é difícil deixar definitivamente de pensar na melhor forma 
de organizar a escola (ECDE, p.7) 
 
(…) temos sabido marcar a nossa presença, somos um ciclo, e também 
sabemos que há hierarquias, que há o 1º, o 2º e o 3º ciclo (EPPC, p. 3) 
 
Há aqueles que tentam impor-se sempre; aqueles que sentem que são mais 
influentes; que pensam que fazem melhor e que sabem mais. Há o grupo de 
Educação Física, o grupo de Matemática. Essas coisas existem sempre (EPPE, 
p. 4) 
 
(…) A Matemática tem a questão de ser a disciplina que tem mais recursos, 
que tem o plano de acção, é verdade que trabalham melhor, mas é porque têm 
mais recursos, nomeadamente o reforço de professores a nível de sala de aula 
(…). Há pessoas que são líderes independentemente das disciplinas que 
leccionam, porque têm capacidade de mobilização, intervenção e liderança que 
dá uma visibilidade e importância à disciplina que não corresponde ao peso em 
termos de programa ou da carga horária, como o contrário também existe. Há 
professores das disciplinas ditas importantes que são muito apagados (…). As 
lideranças informais a nível dos professores não se sentem muito. Neste 
Agrupamento não são muito evidentes. Haverá provavelmente intervenções de 
um professor ou outro que pelo seu passado, pelo cargo que exerceu, que 
exerce alguma influência (EPCP, p. 6). 
 
 
De uma forma organizada e formal. Quando há algum problema ou algum 
assunto especifico utilizam o documento escrito (EPCE1, p. 6). 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

participação dos pais e a 
forma como os docentes 
vêem a sua participação)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos Conselhos de Docentes não participam. Isto tem a ver com a grande 
ligação que os pais do 1º ciclo têm com a escola (…). Nos Conselhos de 
Turma através dos representantes dos pais seguindo as regras estipuladas no 
Decreto – Lei nº 115 /A – 98 (EPCE1, p.6). 
 
Tem sido um dos nossos pólos desafiantes. Enquanto estive na gestão fui um 
dos promotores da cultura de chamar os pais à escola. Essa cultura não existia 
e essa vinda dos pais tem tido altos e baixos (ECDE, p. 8) 
 
Temos vários tipos: aqueles que vão à escola saber o que se passa com o filho, 
temos os pais que não querem saber e não se importam que os filhos estejam 
na escola até às 8 horas, temos os pais que só vêm à escola se forem chamados 
e os outros que vêm com muita regularidade à escola (EPPC, p. 11) 
 
Sabe, os pais têm a postura que nós tivermos para com eles. Se os atendermos 
mal, da próxima vez já não vêm à escola (…). Mas, há pais que também só vão 
à escola apontar erros e com estes é necessário ser firme e mostrar regras 
(EPPC, p. 12). 
 
Nós desenvolvemos o nosso trabalho com uma grande proximidade com os 
pais (…) algumas das crianças só têm três anos, também, por isso, os pais 
acompanham muito mais. No 1º ciclo, já não vêm tanto como no pré – escolar 
e a participação vai diminuindo à medida que os alunos avançam nos seus 
ciclos de estudos EPPE, p. 6). 
 
Por vezes não vêm pelas melhores coisas. Participam nalgumas actividades, 
vêm ás sardinhadas, às festas de S. João, à festa do natal. Mas, nós educadoras 
temos de ter uma relação de trabalho muito partilhada com eles, os meninos 
ainda são muito pequeninos. Agora nos outros ciclos os programas criam 
muitas pressões e problemas ás pessoas; não há tanta liberdade para fazer 
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1.4.2 – Participação da 
Associação de Pais 

(inclui informações que 
nos mostram a leitura que 

os docentes fazem da 
participação dos pais e dos 
interesses manifestados por 

esta estrutura 
representativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades e envolver os pais (EPPE, p. 6). 
 
A sua participação é irregular. Nota-se mais no pré – escolar e no 1º ciclo. Há 
medida que os alunos avançam nos ciclos a participação diminui (EPCP, p. 7) 
 
 
Temos duas associações. Estas participam na Assembleia do Agrupamento, 
Conselho Pedagógico e Conselhos de Turma no 2º e 3º ciclo(…). Há uma 
associação de pais na Escola Básica, 2/3 e outra associação de pais na escola 
maior do 1º ciclo. Nas restantes escolas os pais não estão organizados em 
associação (EPCE1, p. 6). 
 
Como já disse, estão representados no Conselho Pedagógico através da 
associação e a sua intervenção, actualmente, não é muito pertinente. Antes, a 
associação era mesmo parceira da escola. Actualmente, é uma intervenção 
desorganizada, desordenada e só tem em conta os seus interesses pessoais 
chegando a ter intervenções provocatórias, nomeadamente em relação aos 
critérios de avaliação (EPCE1, p. 7). 
 
Na assembleia estão representadas as duas associações de pais (…), 
normalmente a participação também não é muito proveitosa (…) as actuais 
direcções das associações de pais pensam essencialmente nos seus filhos e 
põem os seus interesses pessoais acima dos interesses da escola (EPCE1, p. 7). 
 
O clima não é de facto o melhor. Os pais têm recorrido à blogosfera, à 
difamação. De facto, as relações não são as melhores (…) é essencialmente da 
associação de pais da escola sede. Entraram na política do conflito pelo 
conflito (ECDE, p. 8). 
 
É activa, não se calam, é pesada e está cada vez melhor. E, eles agora já vieram 
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1.4.3 – Participação dos 
alunos 

(remete para informações 
que apontam para a 

participação dos alunos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

para o grupo de trabalho do projecto educativo para perceberem como 
funcionam estas coisas e também para poderem fazer as suas propostas (EPPE, 
p. 6). 
 
A posição da associação de pais está associada á personalidade da pessoa que 
está á frente. As relações não estão bem, e é a excepção à regra do que 
aconteceu nos últimos seis anos em que havia um trabalho em conjunto, 
colaborativo e até inter-ajuda. A actual associação de pais está a exorbitar as 
suas competências nomeadamente, querendo alterar os critérios de avaliação 
de Educação Física; as competências deles não passam por aí (EPCP, p. 7). 
Não há associação de estudantes e pontualmente são feitas reuniões com os 
delegados (EPCE1, p. 7). 
 
As assembleias de turma existem, mas funcionam de uma forma muito 
irregular. Mas, estão previstas em regulamento interno (EPCE1, p. 8). 
 
Sim. Principalmente nas feiras temáticas, festividades de final de período e ano 
e na dos finalistas (EPCE1, p. 8). 
 
Envolvem-se nos projectos, nas feiras temáticas e nas actividades dos 
finalistas. Mas, não há associação de estudantes e as assembleias de turma não 
funcionam (ECDE, p. 7). 
 
Temos de tudo. Mas, no Natal, no Carnaval e no final do ano participam nas 
actividades que nós organizamos (EPPC, p. 12). 
 
Disponibilizam-se para aquilo que lhes é oferecido. Não têm muita iniciativa. 
Nem sequer conseguem fazer uma lista para a associação de estudantes (EPCP, 
p. 8). 
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1.4.4 – Participação dos 
funcionários 

(inclui informações sobre a 
forma como este corpo 

participa na vida do 
Agrupamento) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.4.5 – Participação da 
comunidade 

( as informações mostram 
como os docentes 
percepcionam a 
participação da 
comunidade) 

 
 
 
 
 
A participação decorre do Decreto – Lei nº 115 – A/98 e é pouco notória. A 
maior parte das vezes limitam-se a ouvir (EPCE1, p.5). 
 
Tirando a participação na Assembleia do Agrupamento e no Conselho 
Pedagógico e nesta órgão é pautada quase sempre pelo silêncio, pelo menos os 
da escola – sede estão um bocado à margem (ECDE, p. 7). 
 
Participam nas nossas actividades (EPPC, p. 10) 
 
Temos o nosso funcionário colocado pela autarquia. Articula muito bem 
connosco e envolve-se nas nossas actividades (EPPE, p. 6). 
 
Participam através dos seus representantes na Assembleia do Agrupamento e 
no Conselho Pedagógico e também se envolvem bastante nas actividades do 
Agrupamento principalmente no pré – escolar e no 1º ciclo (EPCP, p. 8). 
 
 
Tirando a autarquia, são muito esporádicas. Temos protocolos de cooperação 
com a TAIPA que é uma associação de desenvolvimento local e que faz parte 
da Assembleia do Agrupamento e com a Fundação Odemira (…) Antes a 
autarquia relacionava-se com cada uma das escolas, privilegiando a relação 
directa com as professoras do 1º ciclo. Agora a articulação passou a ser o 
Conselho Executivo do Agrupamento (…). A necessidade de colaboração 
também é outra em virtude das actividades de enriquecimento curricular, 
serviço de refeições para o pré – escolar, 1º ciclo e gestão do pessoal não 
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docente. Em relação aos projectos da autarquia esta passou a apresentá-los á 
direcção do Agrupamento que por sua vez os integra nos planos de actividades 
(EPCE1, p. 8). 
 
Pelas conversas que tenho tido com outros colegas e pela análise dos planos de 
actividade a ligação da autarquia com o Agrupamento aumentou neste 
mandato. A conjuntura política também influencia. A falada transferência de 
competências tem os seus efeitos. (…) Tirando a TAIPA com quem há 
ligações pontuais, a restante comunidade continua alheada da escola (ECDE, 
p.6). 
 
De fora é a autarquia e já foi o Centro de Saúde e agora é a TAIPA porque é a 
instituição com mais visibilidade e representatividade e que tem um leque mais 
diversificado de actividades. Na última Assembleia decidimos continuar com a 
TAIPA (EPPC, p. 2) 
 
Ai mãe! O problema é os cargos serem políticos. Telefono para lá. Passam de 
Departamento para Departamento e só passado muito tempo é que aparecem. 
Nestas coisas de educação quem tem de fazer uma grande evolução é a 
autarquia (EPPC, p. 11). 
 
É grande. A autarquia é um parceiro activo e há projectos pedagógicos em que 
eles estão mais dentro e dão a sua opinião (EPPE, p. 7) 
 
Não se nota muito. Exceptuando a TAIPA com quem temos um protocolo e 
está na Assembleia do Agrupamento e a Câmara que tem um vereador novo 
que é muito preocupado com as questores da educação e criou uma relação 
muito grande com o Conselho Executivo (EPCP, p. 11) 
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2 - DIMENSÃO: Cultura Organizacional do Agrupamento 
 

 
Categorias Subcategorias Unidades de sentido 

2.1 – Relações 
de trabalho no 
seio do 
Agrupamento 

2.1.1- Articulação no seio 
dos órgãos intermédios 

do Agrupamento 
(diz respeito a informações 
e registos que nos remetem 

para espaços e tempos 
disponíveis para o trabalho 

articulado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao nível do pré – escolar e do 1º ciclo através dos conselhos de docentes. Nos 
outros ciclos está centrado nos departamentos curriculares e nos conselhos de 
turma (EPCE1, p. 10). 
 
Havia os departamentos que antes desta alteração correspondiam ao grupo/área 
disciplinar (…) temos as reuniões formais do departamento, dos conselhos de 
docentes, as reuniões dos directores de turma e os conselhos de turma(…). È 
global e envolve os directores de turma do 5º ao 9º ano. Chegamos a discutir a 
possibilidade de haver um coordenador para o 2º e outro para o 3º ciclo. No 
entanto, a diminuição do número de alunos e de turmas fez com que essa 
discussão fosse abandonada. E, depois também havia a questão do número 
máximo de membros do conselho pedagógico que também pesou na existência 
de um ou dois coordenadores dos directores de turma (ECDE, p. 3). 
 
A nossa representante nas reuniões mensais discute com as coordenadoras 
qualquer dos assuntos que estiver em cima da mesa. Depois no conselho de 
docentes o assunto é mais uma vez discutido (EPPC, p. 1). 
 
Aproveitamos estas reuniões para fazer um balanço daquilo (…) e também 
falemos da supervisão e da articulação com os nossos colegas das actividades 
de enriquecimento curricular (EPPC, p. 7) 
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2.1.2 – Articulação entre 
os ciclos de ensino 
( remete-nos para 

informações referentes à 
articulação vertical) 

 
 
 
 
 

 
Reunimos mensalmente para vermos se o que estamos a fazer está a correr 
bem, para procedermos à articulação dos nossos procedimentos e para a nossa 
representante se inteirar daquilo que tem de levar ao Conselho Pedagógico (…) 
Somos sete e entre nós há organização do trabalho em ternos das actividades 
que temos para desenvolver. Além das horas para o trabalho individual, temos 
as horas do estabelecimento para reunirmos, para trocarmos experiências e 
também para transmitirmos as nossas preocupações ao Conselho executivo e 
ao Conselho Pedagógico (EPPE, p. 2). 
 
Os Conselhos de Turma não têm tanta visibilidade. Fazem o plano curricular 
de turma, definem os objectivos e quase nada mais. Os departamentos apesar 
de terem horas para reunir, o trabalho ainda não é muito produtivo (EPCP, p. 
9). 
 
 
No final de cada ano há um relatório relativo a cada aluno que passa para o 1º 
ano e também ocorre uma reunião entre as educadoras e os professores do 1º 
ciclo. Do 4º para o 5º ano também acontece o mesmo (…). Em Setembro há 
uma reunião entre os professores do 5º ano e os professores do 1º ciclo para 
serem analisados os projectos curriculares de turma e os projectos individuais 
dos alunos (EPCE1, p. 12) 
 
Estamos a percorrer esse caminho. O trabalho no final do período e no 
princípio do ano entre os professores do 4º e do 5º ano já é feito, assim como a 
articulação entre os professores do 6º e do 7º ano. Mas, a caminhada ainda vai 
no início. (ECDE, p. 8) 
 
Olhe, no princípio do ano juntei-me com as educadoras do particular e do 
oficial. Quis saber quais eram as dificuldades e vimos que as dificuldades que 
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2.1.3 – Articulação das 

actividades de 
enriquecimento 

curricular 
(remete para informações 

eu sentia também eles o tinham sentido (articulamos também nessa perspectiva 
(EPPC, p. 4) 
 
Um bico de obra. No final de cada ano somos ouvidas. No 4º ano, chamam-nos 
cá para dizermos como estão as coisas em relação aos meninos que vão para o 
5º ano. Nessas reuniões dizemos como estão as coisas e também fazemos um 
relatório dos miúdos (EPPC. P.5). 
 
(…) O trabalho formalmente organizado não acontece. Só na passagem de um 
ciclo para o outro é que os professores desses anos fazem uma ou duas 
reuniões. (EPPE, p. 7) 
 
Temos trabalhado em articulação, temos criado grupos de trabalho que 
envolvem professores de todos os ciclos. E, isso foi visível na revisão do 
projecto educativo que teve professores do pré – escolar, do 1º ciclo e do 2º e 
3º ciclo. Tem havido reuniões interciclos e os professores do 1º ciclo reúnem 
com os professores das actividades de enriquecimento curricular. Os 
professores do 1º ciclo também vêm às reuniões do 5º ano (EPCP, p. 10) 
 
O departamento de línguas, o de expressões e o da Matemática têm feito 
reuniões com os professores do 1º ciclo e os professores de Educação Física 
têm dado formação e trabalhado com os professores do 1º ciclo (EPCP, p. 11) 
 
 
(…) E, também as reuniões dos professores titulares de turma do 1º ciclo com 
os professores da actividades de enriquecimento curricular para fazer o balanço 
e a monitorização (ECDE, p. 4). 
 
Agora, passou também a haver reuniões com os coordenadores do 
departamento de línguas estrangeiras e de educação física por causa das 
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que traduzem a articulação 
e supervisão do currículo) 

 
 
 
 
 

 
2.1.4 – Sentimentos em 

relação ao trabalho 
articulado 

( onde registamos 
informações que remetem 

para  percepções sobre 
resistências e dinâmicas em 

relação ao trabalho 
individual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividades de enriquecimento curricular (EPPC, p.5) 
 
E os professores do 1º ciclo reúnem com os professores das actividades de 
enriquecimento curricular (EPCP, p. 9) 
 
 
O trabalho assenta numa base muito informal (…) O Agrupamento é composto 
por poucos professores. São três ou quatro de Português, três ou quatro de 
Matemática e a ligação à disciplina continua a te peso. Por isso as relações são 
muito próximas e originam uma grande informalidade nas relações de trabalho 
(EPCE1, p. 10). 
 
Ainda é um dos nossos pontos menos fortes que está referenciado no nosso 
projecto educativo (…). Neste Agrupamento como talvez noutros, o 
quintalinho, o trabalho individual predomina. E, quando o trabalho é mais 
alargado não vai muito além da disciplina. Ainda, são estas, digamos assim, as 
marcas preponderantes (ECDE, p. 4). 
 
Depende dos professores. Há alguns mais fechados e não querem mostrar, nem 
colaborar. (…) Com os outros ciclos é mais difícil (…). Há colegas com quem 
temos mais afinidades e outros com quem temos menos, mesmo para a 
trabalhar. Agora no nosso ciclo sei o que fazemos, mas também há de tudo. 
Conversamos muito umas com as outras, o nosso problema é não registar 
aquilo que fazemos, é, como agora se diz, não formalizarmos as coisas (EPPC, 
p. 7) 
 
Aqui é que está um dos problemas. O 2º e 3º ciclo ainda não está muito 
interessado em saber o que se faz nos outros ciclos. São mais de cima, é isso 
(EPPE, p. 3). 
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2.1.5 – Clima de trabalho 
( onde se inclui 

informações que nos 
mostram as relações: 
professor - professor; 
professor – órgão de 

Estamos distantes, mas desenvolvemos um trabalho comum dentro da área dos 
conteúdos. Conhecemos o trabalho umas das outras (…) temos um plano de 
actividades em que tentamos fazer coisas em comum (…). Entre nós, sim. È 
planificado em conjunto. Com o 1º ciclo não acontece em todos os sítios. Eu, 
não consigo. A colega do 1º ciclo quando precisou pediu ajuda, agora diz que 
não tem tempo e eu não posso fazer nada (EPPC, p. 7). 
 
Temos diferentes estados de evolução. A minha percepção, a minha esperança 
é que só se dá resposta a estas mudanças legislativas e só se consegue 
ultrapassar os problemas com sucesso se houver um trabalho colaborativo, 
participativo, integrado e há diferentes estádios de desenvolvimento (…). O 
trabalho dos conselhos de turma não funcionam de uma forma geral muito 
bem, são muito grandes, deveriam ser mais pequenos e os departamentos é a 
mesma coisa. Estamos habituados a estar na nossa quintinha, não é fácil 
(EPCP, p. 8). 
 
 
 
No inicio mantive e mantenho uma relação de proximidade com o Conselho 
Pedagógico e também com a Assembleia do Agrupamento, tendo sempre a 
informalidade como princípio (…). Depois deixei de acumular a presidência do 
Conselho Pedagógico, mas os princípios foram os mesmos (EPCE1, p. 4) 
 
(…) Neste momento e só de memória (…) aquilo que tem sobressaído são a 
introdução das novas tecnologias, mas este trabalho já vem muito de trás e 
mesmo em relação a isto há todo um fomento externo através do ME. E, as 
circunstâncias externas, é que faz com que as novas tecnologias invadissem a 
escola. Aquilo que tem feito o Conselho Executivo é não hostilizar estas e 
outras mudanças, não colocar obstáculos. Há departamentos dentro da escola 
que corporizam estas inovações. Na maior parte dos casos o Conselho 



 21 

gestão; professor – 
comunidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executivo entra numa gestão do quotidiano (ECDE, p. 9) 
 
Mas, eu dei-me bem cá cima. Tanto com os colegas que faziam parte do 
Conselho Pedagógico e da Assembleia do Agrupamento como com aqueles 
que não faziam (EPPC, p. 3) 
 
Eu não tenho problemas nenhuns a bater à porta do Conselho Executivo, nunca 
tive. (…) Vimos aqui à Comissão Executiva, entramos, saímos e se há algum 
problema em termos de organização vai através do Conselho de Docentes. Se é 
um problema da escola A, B ou C, chamam cá o colega para resolver o 
problema. Falamos, falo por mim, quando tenho problemas na minha escola, 
por vezes até decido antes de vir perguntar (EPPC, p. 5). 
 
(…) Como tenho na minha escola uma colega que dá o mesmo ano, fazemos 
fichas iguais. Faço também a minha planificação e mostro-a à minha colega, 
pergunto-lhe o que ela acha. Agora vou dar o B e se o fizéssemos juntas não 
seria melhor? Não ficaria mais giro? (EPPC, p. 7). 
 
(…) A Presidente é que é o leme, tudo na vida tem de ter gestão, tem de haver 
decisão. Deve decidir se prepotência, e tem de pensar em quem está do outro 
lado. Amanhã, também posso estar nessa cadeira. Pense-se, discuta-se e 
execute-se. (…) Sentimo-nos à vontade na escola, temos boas relações e 
gostamos muito dos nossos alunos. Somos uma grande família, como costumo 
dizer. E, nas   famílias também há problemas (EPPC, p. 12). 
 
(…) Mas, sou ouvida, sou consultada e sinto que sou reconhecida pelo trabalho 
que faço. Também sei que não se pode agradar sempre a todos(…) (EPPE, p.5) 
 
Tem e as relações são boas, há encontros regulares e a nossa representante no 
Conselho Executivo reúne connosco e quando temos de faltar , deixamos os 
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2.1.6 – Comunicação 
(inclui informações 

referentes à circulação da 
informação, controlo, 

divulgação, participação e 
discussão) 

 

materiais preparados e as actividades organizadas e é ela que faz as 
substituições (EPPE, p. 7). 
 
(…) Nós, que somos colocados numa escola nova, e falo pela minha 
experiência, só depois do 1º período é que começamos a render. Não há uma 
cultura de integração, não há cultura de trabalho de grupo (…). E, muitos 
dizem: olhe toca a despachar a dar aulas a ir embora (…) (EPCP, p. 5) 
 
 
 
 
Através do Conselho Pedagógico, circulares internas e também é feita através 
da Plataforma Moodle (EPCE1, p. 10). 
 
A comunicação interna é feita através da Plataforma, depois também há os 
despachos, as circulares, as notas informativas e através das nossas reuniões 
formais (ECDE, p. 3) 
 
Como é que transmitia? De boca a boca, nos nossos encontros. Olhe, eu dizia 
moças há isto para fazer, há para fazer isto assim e assim, os colegas do 
Conselho pedagógico deram-nos esta indicação (EPPC, p. 4) 
 
Registamos tudo em acta e depois enviamos cópia da acta para a nossa 
representante no Conselho Pedagógico e para o Conselho Executivo (EPPC, 
p.7). 
 
Os órgãos comunicam entre si, a informação está disponível na Plataforma 
Moodle (EPPC, p. 11) 
 
Disponibilizam informação na Plataforma, divulgam as conclusões das 
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reuniões, pedem a nossa opinião (EPPE, p. 5). 
 
Por oficio, por telefone, através da Plataforma (…) a informação circula com 
facilidade, não há entraves (EPPE, p. 7) 
 
Os resultados são encaminhados para o Conselho Executivo, depois vão ao 
Conselho Pedagógico e são disponibilizados na Plataforma. Os nossos 
coordenadores também nos passam essa informação (EPPE, p. 9) 
 
(…) É verdade que o Conselho executivo tem sempre as posições muito mais 
sustentadas, tem sempre muito mais informação. O Presidente do Conselho 
Pedagógico não tem muita informação. Aliás, o Presidente do Conselho 
Pedagógico tem a informação que chega através da presidente do Conselho 
Executivo (…) (EPCP, p. 2). 
 
(…) Depois, toda a documentação para a reunião é colocada à disposição dos 
conselheiros, neste particular temos a mais valia da Plataforma online (nos dois 
primeiros anos passava o tempo a fotocopiar documentação. Agora, a 
informação é disponibilizada com uma semana de antecedência; os 
conselheiros têm acesso a toda a documentação (…) (EPCP, p. 3) 
 
Os membros têm atempadamente acesso à informação (…). Depois, as 
conclusões são disponibilizadas na Plataforma (EPCP, p. 7) 
 
Ajudam a caracterizar os alunos em vez de enviarem os projectos e os 
relatórios como acontecia antes. Agora passaram a ter uma presença fisica . O 
objectivo é transmitirem toda a informação disponível (EPCP, p. 11). 
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2.1.7 – Trabalho 
colaborativo entre os 

Presidentes dos Órgãos 
( inclui informações que 

remetem para a 
formalidade, 

informalidade, funções, 
estratégias e liderança) 

 
 
 
 
 
 
 
 

As reuniões do Conselho Pedagógico e o trabalho que há a fazer neste órgão 
são preparadas com o respectivo Presidente. Com o Presidente da Assembleia 
do Agrupamento as reuniões até agora têm sido sempre informais, sendo a 
ordem de trabalhos acordada entre os dois Presidentes (…). O Presidente do 
Conselho Pedagógico não participa no agendamento da Assembleia (EPCE1, 
p. 11) 
 
(…) Assim, colaboro muito com a Presidente do Conselho Executivo. Tem de 
ser tudo muito bem articulado e pensado de forma que, quando saem as 
orientações deve haver uma só voz para as pessoas não ficarem confusas, as 
pessoas não podem ter orientações diferentes. Tendo por base esta premissa, eu 
e a presidente falamos a uma só voz (EPCP, p. 2) 
 
(…) Em relação à preparação das reuniões do Conselho Pedagógico, uma 
semana antes da reunião do órgão tenho uma reunião com a Presidente do 
Conselho Executivo.. Estas reuniões estão mais ou menos formalizadas, mas 
não têm aquele peso formal com ordem de trabalhos, etc. Assim, vemos quais 
são os assuntos que devem ser tratados na ordem de trabalhos (EPCP, p. 3). 
No próximo ano deverá estar a funcionar a filosofia do gestor de processos. 
Para isso, teremos de elaborar um plano de formação interno que está a 
começar a ser desenhado. Quanto aos funcionários auxiliares de acção 
educativa (…) por vezes são pouco assertivos e também falta alguma 
preparação técnica nomeadamente ao nível do laboratório e material 
audiovisual (EPCE1, p. 4). 
 
Há abertura do Conselho Executivo e do Conselho Pedagógico em relação às 
propostas, sugestões e reclamações (…) temos sempre em conta as situações 
especificas (…) e, quando os professores pedem para nós atendermos à sua 
situação pessoal e familiar, como somos uma escola pequena conhecemos o 
dia a dia das pessoas temos isso em atenção (EPCE1, p. 12). 
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2.1.8 – Funcionamento do 
Agrupamento 

(inclui informações que 
remetem para a valorização 

da participação, 
cooperação e ajuda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parece-me que neste momento as pessoas estão mais envolvidas com o 
Agrupamento (…) há uma maior ligação do 1º com o 2º ciclo que era coisa que 
não existia à alguns anos atrás (…) há modelos antigos de funcionamento 
internos que ainda persistem, mas estamos diferentes, estamos a trabalhar 
melhor (EPCE2, p. 7). 
 
No entanto, não podemos esquecer que somos um Agrupamento jovem e se 
compararmos a nossa forma de trabalhar de à três, quatro anos atrás com os 
dias de hoje, há melhorias significativas (ECDE, p. 4). 
 
Passou também a haver uma maior preocupação com as competências que os 
alunos têm de atingir quando terminam o ciclo de estudos. Mas, ainda temos de 
percorrer um grande caminho (ECDE, p. 4). 
 
Houve muita coisa que mudou e tem-se conseguido chamar o 1º ciclo e o pré – 
escolar ao Agrupamento tanto ao nível dos procedimentos, acertos na forma de 
estar, trazer as questões e os assuntos aos locais próprios, interiorizar que os 
alunos fazem um percurso no Agrupamento. Há um percurso do pré – escolar 
ao 3º ciclo; estamos a entrar num outro nível e os alunos não podem evoluir 
por patamares altos para uns e baixos para outros (…). Já definimos perfis de 
saída e sabemos que para chegar a esses perfis é necessário completar algumas 
etapas que têm de ser, vamos lá, um compromisso por nível de ensino e quem 
está no nível seguinte tem de saber o que está a fazer e a trabalhar no nível 
anterior (ECDE, p. 8). 
 
A nossa representante discute com as coordenadoras qualquer dos assuntos que 
estiver em cima da mesa. Depois, no conselho de Docentes o assunto é uma 
vez mais discutido. Algumas coisas são mais consensuais, em relação a outros 
há mais divergências, mas mandamos sempre a nossa opinião (EPPC, p. 1). 
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Todos temos o nosso momento de palavra, todos estamos à vontade para expor 
as nossas ideias, nós podemos colocar as nossas ideias (EPPC, p. 2). 
 
Mas, sentimos os problemas, falamos umas com as outras, mas não temos o 
hábito de registar os dados, não temos o hábito de tratar os dados (EPPC, p. 7). 
 
O Conselho de Docentes é muito especial. Somos poucas, existe grande 
proximidade ao nível do trabalho e por isso a coordenação não é muito difícil 
de fazer (EPPE, p. 2). 
 
Elas, as do 1º ciclo, não se importam de trabalhar com quem está ao lado, mas 
com quem está mais afastado, já é mais problemático (EPPE, p. 3). 
 
No pré – escolar, que é onde eu trabalho, conhecemo-nos todas muito bem e há 
articulação (…). Nos outros ciclos é que falha mais o trabalho articulado e 
colaborativo (…) há abertura à mudança, somos ouvidos e há um bom 
relacionamento entre as pessoas que trabalham no Agrupamento (EPPC, p. 11).
 
 
Os últimos anos têm sido muito atribulados, todos os anos tem havido sempre 
atribulação, no entanto, este ano é dos mais complicados. Mas, nós estamos 
estado, penso eu, à altura das diferentes situações e dos desafios que têm sido 
colocados superiormente ao Agrupamento (EPCP, p. 2). 
 
Mas, estamos a passar por uma fase muito complicada, porque em dois anos o 
nosso horário de trabalho aumentou quase um terço, ou seja de 22 horas passou 
para 28, 29 horas e os professores estão a adaptar-se e agora temos a avaliação 
dos professores, da escola, dos projectos da Matemática (EPCP, p. 3). 
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Mas, nós temos a nossa postura e convidamos sempre os pais para participarem 
naquilo que lhes compete. A revisão do projecto educativo teve a colaboração 
da Associação de Pais (EPCP, p. 8). 
 
Temos um problema grave que tem a ver com o tempo de serviço dos docentes 
do 1º ciclo; a maior parte dos docentes que estão aqui a dar aulas no 1º ciclo 
estiveram muito tempo em delegações escolares e, por isso, afastados dos 
alunos. A pressão dos pais é muito grande e é feita directamente junto das 
professoras. Não têm ninguém que filtre a informação e os resguarde do 
embate (EPCP, p.10). 
 
O Agrupamento tem falhas e eu já as enunciei. No entanto, estamos a trabalhar 
melhor (…). O pré – escolar avanço muito (…), o 2º e o 3º ciclo está a 
trabalhar bem, principalmente a Matemática e a Educação Física. No global o 
trabalho entre ciclos está a aumentar, as relações ente os professores são boas, 
a plataforma melhorou a circulação da informação e há um bom trabalho 
colaborativo com a autarquia (EPCP. P. 15). 
 
Actualmente não temos nenhum plano formalizado de formação para os 
funcionários (EPCE1, p.3). 
 
Também não. Mas, o Centro de Formação de R funciona na nossa escola sede. 
E, os professores e também os funcionários podem candidatar-se às acções de 
formação que são oferecidas pelo Centro (EPCE1, p.12). 
 
Formalizado não existe. Há professores com mais apetências pelas novas 
tecnologias que têm disponibilizado, digamos assim, os seus saberes. E, nós 
temos dado alguma formação às professoras do 1º ciclo. Depois, há o recurso 
às acções do Centro que funciona aqui e também se recorre à formação que é 
oferecida pelas associações específicas (ECDE, p. 12). 
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2.1.9 - Plano interno de 
formação 

(inclui informações que 
mostram a existência ou 
não de um plano interno 

pensado e concebido pelo 
Agrupamento) 

 
Existe o tal plano mais ligado às Ciências para a experimentação, para as TIC, 
para a Leitura e temos o nosso Centro de Formação (…). Isso assim não existe 
e devia. A maioria dos professores quer formação para responder melhor aos 
actuais problemas do ensino. As coisas evoluíram muito. Dar aulas hoje não é 
o mesmo do que dar à dez anos atrás (EPPC, p. 6). 
 
(…) No entanto, o Departamento de Educação Física tem-nos dado formação 
(EPPC, p. 10). 
 
O Conselho Executivo pede para nós apresentarmos os temas para formação 
(…). E, depois os nossos temas são levados ao Conselho Pedagógico. A nível 
interno não existe. Aquilo que acontece é que o Conselho Pedagógico 
apresenta as propostas ao Centro de formação e também recorremos à 
Associação Portuguesa de Educadores de Infância (EPPE, p. 5). 
 
Um plano formalizado não temos. Mas temos um Centro de Formação que 
funciona aqui, nesta escola (EPCP, p. 15). 
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3- DIMENSÃO – AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 
 

Categorias Subcategorias Unidades de sentido 
3.1 - 
Desenvolvimento 
do processo de 
avaliação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 – A história do 
processo 

(inclui informações que nos 
permitem conhecer as 

motivações que conduziram 
ao processo avaliativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma questão muito simples. Queríamos saber se estávamos a trabalhar bem e 
onde e como podíamos melhorar, ou seja, quais eram os nossos pontos fortes 
e fracos (EPCE2, p. 1). 
 
(…) Mais tarde e fruto da formação especializada que adquiri, percebi da 
necessidade de a escola trabalhar com indicadores mais precisos e a perceber 
que através de uma avaliação mais cuidada podiam ser melhor descobertos 
os pontos mais obscuros e ajudar a clarificar alguns interesses (…) (EPCE2, 
p. 1). 
 
Ora bem, à uns anos atrás, como disse em 2002/2003, foi conversado numa 
reunião da Assembleia do Agrupamento a necessidade de se avançar com o 
processo de avaliação. E, na altura sugeriu-se até a criação de um 
observatório da qualidade da escola (…). A recolha de dados nesse ano teve 
inicio ainda de uma forma muito rudimentar e pouco produtivo. Foi um 
processo muito rudimentar. Passados dois anos ou seja. Em 2004/20º5 e 
também porque sentimos que tínhamos alguma dificuldade a encontrar o 
caminho, a escolher os dados e a fazer a sua interpretação, decidimos avançar 
para a ajuda externa e contratar uma empresa para nos ajudar na avaliação 
(…) (EPCE2, p.2). 
 
Sim. Foram as debilidades que sentimos que existiam no anterior Projecto 
Educativo que nos levaram também à avaliação (EPCE2, p. 4). 
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Já no meu tempo avancei com o PEPT 2000, já na minha gestão havia 
preocupações com indicadores relativos à avaliação. Entretanto, como todas 
as escolas teriam de passar pelo processo de avaliação fruto, salvo o erro, de 
uma Lei de 2002 (…) começou por se falar no Conselho Pedagógico na 
possibilidade de nós próprios criarmos os indicadores para fazermos a 
avaliação e isso aconteceu. No entanto, houve bastante dificuldade em fazer 
uma boa leitura dos dados e por causa disto e também como tínhamos 
conhecimento que havia escolas da zona que já tinham recorrido à ajuda 
externa (…) então, nós também optamos por pedir ajuda a essa entidade 
externa para nos ajudar a conhecer melhor como é que estávamos a 
funcionar. Depois, como tínhamos de rever o Projecto Educativo, também 
tivemos de avaliar aquilo que fizemos e a forma como estivemos organizados 
nos últimos três anos (ECDE, p. 9). 
 
Com o Projecto Educativo fizemos questionários aos professores, pais, aos 
alunos do 9º ano, aos funcionários e depois analisamos os resultados (EPPE, 
p. 8). 
 
Eu, a história toda  não a sei contar muito bem (…). Sabe, perante o quadro 
de resultados que tínhamos apareceu a necessidade de olharmos para a forma 
como estávamos a trabalhar e nós não sabíamos muito bem por onde 
começar. Eu, sentia isso no grupo de trabalho do Projecto Educativo. E o 
AVES E também a Inspecção deram-nos uma grande ajuda com aqueles 
indicadores todos (EPPE, p. 9). 
 
No segundo ano que cá estive, ano lectivo 2003/2004, já havia preocupação 
com a avaliação. Esta preocupação teve a ver com um projecto que já tinha 
existido na escola, o projecto PEPT 2000, e a criação do Observatório da 
Qualidade (…) . E, nesse ano fizemos algo inovador, mas que não teve 
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3.1.2 – Os órgãos 
intervenientes 

(onde constam informações 
sobre os papéis 

desempenhados pelos órgãos 
de administração e gestão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

frutos. Fizemos provas de aferição por ano de escolaridade. Fizemos os 
critérios, todos os alunos fizeram as provas e tivemos o cuidado de fazer 
provas integradas onde se incluíssem os programas das diferentes disciplinas, 
com base nas competências (…) foi tudo muito bem feito, os alunos 
aderiram, mas, nós, após termos feito a correcção das provas sentimos que 
sozinhos não tínhamos capacidade para tirar sumo de lá. (…) (EPCP, 
p.11,12). 
 
Como já disse a Escola Sede já tinha entrado em vários projectos relativos à 
avaliação. Agora, ele aparece de uma forma mais organizada, digamos assim, 
a partir de 2005 com a ajuda do AVES (…) (EPCP, 14). 
 
 
A questão já tem cinco anos. É assim, o Conselho Executivo fez a proposta à 
Assembleia do Agrupamento para se constituir uma espécie de Observatório 
da Escola. E, isso, aconteceu no ano lectivo 2002/2003 (…) (EPCE2, p. 1). 
 
(…) Mas, a proposta surgiu do conselho Executivo, passou pelo Conselho 
Pedagógico e foi levada à Assembleia do Agrupamento  no sentido de 
enveredarmos  pelo processo de avaliação externa e também para 
procedermos à avaliação e revisão do Projecto Educativo (EPCE2, p.2). 
 
Quem a apresentou foi o Presidente do Conselho Pedagógico em articulação 
com o Conselho Executivo (…). E, como esta avaliação externa tinha e tem 
custos para a Escola, a proposta teve de ir à Assembleia do Agrupamento 
(…). (ECDE, p. 10). 
 
Correu os trâmites todos. Quando chegou à Assembleia já foi tão bem 
debatido no Conselho Pedagógico, nos Departamentos, já foi tão debatido no 
Conselho de Docentes, que quando chegou foi mais um proforme (…) . 
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3.1.3 – A liderança do 
processo 

(contém informações que 
mostram a liderança do 

processo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EPPC, p. 8). 
 
(…) Depois também foi falado no Conselho Pedagógico e a Assembleia 
também se pronunciou por causa da questão financeira (…) (EPPE, p. 8). 
(…) Mas, o Conselho Pedagógico pronunciou-se e acompanhou sempre o 
processo e depois o assunto da avaliação também foi levado à Assembleia do 
Agrupamento (EPCP, p. 14). 
 
 
Não, a ideia da avaliação foi minha. (…) (EPCE2, p.2) 
 
Os grupos ficaram na minha dependência directa (…) (EPCE2, p. 3) 
 
(…). No entanto, estou convencido que a ideia partiu da Presidente. (…) 
 
Penso que foi da Presidente. Pelo menos, foi ela que a apresentou à 
Assembleia (EPPC, p. 9). 
 
(…) Mas, penso que a ideia foi da Presidente (…) (ECDE, p. 10). 
 
(…). Creio que a ideia do Observatório pariu da Assembleia (…). (EPCP, p. 
11). 
 
(…). A Presidente do Conselho Executivo que estava a fazer formação 
chegou com a ideia da avaliação com o apoio de uma empresa (…) (EPCP, p. 
12). 
 
(…). Agora, também é verdade que é a Presidente que está por detrás deste 
processo (…) ( EPCP, p. 14). 
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3.2 -Grupos de 
trabalho para a 
dinamização do 
processo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.4- Os “focus” da 
avaliação 

(contém informações que 
remetem para os vectores 
estratégicos da avaliação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 – Grupo de trabalho 
para a avaliação, revisão e 

acompanhamento do 
Projecto Educativo 

(remete para informações 
relativas à sua constituição, 

papeis e propostas 
apresentadas) 

 

 
 
(…) E decidimos que tinha-mos de começar por algum lado. E, começamos 
por acompanhar o AVES, sem descurarmos a avaliação do Projecto 
Educativo (EPCE2, p. 3). 
 
Não, estou desde o ano passado no grupo de trabalho do Projecto Educativo 
que teve de ser revisto porque estava a chegar ao fim da validade e havia 
coisas que não estavam lá a funcionar muito bem (EPPE, p. 1). 
 
(…) Fazíamos um balanço pouco abonatório da aplicação do Projecto 
Educativo e propúnhamos a sua avaliação e revisão urgente (…) (EPCP, p. 
12) 
 
 
No Projecto Educativo estão as Ciências Humanas e Sociais, desde o ano 
passado está também o pré-escolar, está também o 1º ciclo, temos um colega 
das Ciências Exactas, outro das Expressões. É tudo professores […] (EPCE2, 
p.2) 
 
Na prática são duas. Uma para (…) e outra para avaliar o Projecto educativo. 
Têm cinco elementos cada. Na equipa do projecto educativo, uns fazem parte 
do conselho Pedagógico, outros da Assembleia do Agrupamento. (ECDE, p. 
10) 
 
(…) A do Projecto educativo elaborou inquéritos que foram aplicados por 
amostragem a professores, pais, funcionários e alunos para se saber quais os 
pontos fortes e fracos do anterior projecto. Depois produziu relatórios (…) 
(ECDE, p. 10). 
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3.2.2 – Grupo de 
acompanhamento da 

avaliação externa – AVES 
(remete para informações 

relativas à sua constituição, 
papeis e funções) 

 
 

 
 

O grupo de trabalho é composto por mim, a colega do 1º ciclo, um colega do 
segundo ciclo, dois do terceiro e também faz parte o Presidente do Conselho 
Pedagógico que faz a coordenação e ligação .(EPPE, p. 1). 
 
(…) O meu, que é do Projecto educativo elaborou inquéritos aplicou-os aos 
pais, alunos, funcionários e professores e ainda fez relatórios (EPPE, p. 9). 
 
(…) Entretanto, no ano lectivo seguinte, 2006/2007, constituímos um novo 
grupo de trabalho composto por cinco pessoas e fizemos inquéritos aos pais, 
professores, alunos e funcionários e elaboramos a proposta do novo Projecto 
Educativo. Em Julho de 2007, fizemos um documento relativo aos resultados 
onde demos relevo às aferições (…) e sugerimos que devia ser definido o 
perfil do aluno de sucesso (EPCP, p. 12). 
 
(…) O grupo do trabalho para a avaliação do Projecto Educativo, como já 
disse, fez recomendações, elaborou e tratou os inquéritos e fez a proposta do 
novo Projecto Educativo (…) (EPCP, p. 14). 
 
 
 
Ao todo é composto por cinco para o AVES (…) No AVES, o 1º ciclo e o 
pré – escolar não estão representados e em sua substituição está a língua 
portuguesa (EPCE, p.2). 
 
[…] Na do AVES, os elementos que a compõem são professores que também 
pertencem ao pedagógico, e à assembleia (ECDE, p. 10). 
 
No AVES, basicamente faz a aplicação, a implementação, a recolha e o 
envio dos dados para a agência. Quando recebe os resultados envia-os para o 
Conselho Pedagógico e para os Departamentos das áreas que são avaliadas: 
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3.2.3 – Grupo de trabalho 
para a definição do perfil 

do aluno de sucesso 
(remete para informações 

relativas à sua constituição, 
papeis e funções) 

 
 
 
 
 
 
 
 

matemática, Língua Portuguesa, História e Ciências. (…) (ECDE, p. 10). 
 
Formação específica não houve. No início houve algum contacto. No 
entanto, tem tudo funcionado tudo muito à distância, tendo o correio por 
intermediário (ECDE, p. 11) 
 
O conhecimento que a agência tema da Escola é aquele que lhes é enviado 
por nós. Trabalham com os papéis que nós enviamos. Por isso, seria 
importante uma visão mais in locum (ECDE, p.12). 
 
Havia e continua o grupo do AVES que aplica as provas e faz a devolução à 
empresa. Depois, quando chegam os resultados elaboram um relatório que é 
encaminhado para o Conselho executivo e Conselho Pedagógico (…) (EPCP, 
p.14) 
 
 
Sim, foi o grupo para definir o perfil do aluno de sucesso. Foi constituído por 
uma professora do 1º ciclo e mais dois: um do 2º ciclo e outro do 3º ciclo. 
(…) Essencialmente agarrou nas competências que estão definidas a nível 
nacional para o fim de cada ciclo e com base nos inquéritos e nos resultados 
dos alunos avaliou se estas competências estavam a ser atingidas ou não (…)  
(EPCE2, p. 3). 
 
Sim, Foi constituído e era composto por três três professores, um de cada 
ciclo. (ECDE, p.10). 
 
O grupo de trabalho era formado por uma outra professora do 1º ciclo, mas 
depois deixou e fui para lá eu; um do 2º ciclo e outro do 3º ciclo. Havia, 
ainda, o Presidente do Conselho Pedagógico que coordenava por causa do 
Projecto educativo. Em relação ao perfil nós definimos aquilo que cada 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 – Reacções 
dos docentes ao 
processo de 
avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.1 – Relatórios das 

estruturas intermédias 
(contém informações 
relativas ao prestar de 

contas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menino devia saber e fazer no final de cada ciclo. (…) (EPPC, p. 8). 
 
(…) E também tivemos o grupo para o aluno do sucesso (…). O do sucesso 
definiu o perfil que o aluno tinha de ter no final de cada ciclo (EPPE, p. 9). 
 
Depois, havia ainda outro grupo que trabalhou articuladamente com o grupo 
do Projecto Educativo, e que definiu o perfil do aluno de sucesso. (EPCP, 
p.14). 
 
 
 
Os relatórios são lidos pelo Conselho Executivo e não é dado nenhum felow- 
up específico a esses documentos. São lidos e arquivados no Conselho 
Executivo. Não são levados ao Conselho Pedagógico, nem à Assembleia do 
Agrupamento. (EPCE, p. 7) 
 
(…) Os relatórios têm sido feitos, têm sido entregues ao órgão de gestão e 
pronto. Não há retroacção, há aqui falha de comunicação e não devis era 
assim(…) (ECDE. P. 13). 
 
Esse relatório é feito por mim, e entregue à nossa representante. Depois, por 
aquilo que sei, Vão para a Comissão Executiva. (EPPC, p. 12). 
 
Olhe, eu cá faço o meu à minha maneira e entrego-o ao Conselho Executivo 
e uma cópia vai para a nossa representante. Agora se está bem feito ou não, 
também não o sei, nunca me disseram nada (EPPE, p. 10). 
 
(…) Como Presidente do Conselho Pedagógico e Coordenador dos 
Directores de Turma, limito-me na última reunião do órgão a fazer um 
balanço da actividade desenvolvida que fica registada em acta (EPCP, p. 15). 
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3.3.2 – Relatórios do grupo 

de trabalho do Projecto 
Educativo 

(contém informações 
relativas ao trabalho 

produzido) 
 
 
3.3.3 – Relatórios do grupo 

de trabalho do AVES 
(contém informações 
relativas ao trabalho 

produzido) 
 
 

 
 
 

3.3.4 – Relatório do grupo 
para definir o aluno de 

sucesso 
(contém informações 
relativas ao trabalho 

produzido) 

 
(…) Em relação aos indicadores eles eram dispersos e à vontade do freguês. 
Só com a revisão do Projecto educativo é que o grupo de trabalho foi à 
procura da história da Escola e a partir daí os dados relativos ao sucesso, 
abandono e presença dos pais na Escola é que passaram a ter alguma 
consistência. (…) (ECDE, p. 13) 
Esse foi discutido co Conselho de Docentes do 1º ciclo (EPPC, p. 9). 
 
Elaboramos uma recomendação com dez pontos onde fazíamos um balanço 
pouco abonatório da aplicação do Projecto Educativo e propúnhamos a sua 
avaliação e revisão urgente. (…) (EPCP, p. 12). 
 
 
Do AVES só internamente. Não fizemos ainda a divulgação aos pais e à 
comunidade. Queremos internamente olhar muito bem para os alunos que 
seguimos desde o 7º ano. (…) (EPCE2, 5). 
 
Ao exterior, não tenho conhecimento que haja um processo formal de 
divulgação dos resultados. No entanto, eles estão disponíveis na Plataforma e 
por isso acessíveis a quem estiver interessado (ECDE, p.12). 
 
(…) Quando chegam os resultados elaboram um relatório e depois 
encaminham os resultados e o relatório para o Conselho Executivo e 
Conselho Pedagógico (…) (EPCP, p. 14). 
 
 
(…) E depois produziu um relatório que também serviu de base de trabalho 
para o novo Projecto Educativo (EPCE2, p. 3) 
 
Elaboramos um relatório que foi discutido no Conselho Pedagógico (EPPC, 
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3.4 – As ajudas 
ao processo 
avaliativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.4.1- A ajuda da IGE 
(contém informações que 
mostram a forma como 
internamente foi vista a 
participação da IGE no 

processo avaliativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 8) 
 
 
 
Fizemos a candidatura à avaliação externa, fomos seleccionados e depois 
tivemos a visita de uma equipa composta por dois inspectores e por um 
professor do ensino superior (…). Passou três dias na escola a entrevistar 
professores, funcionários e pais (…). Foi, porque nos obrigou a sistematize e 
a reflectir melhor sobre os nossos dados e depois é a visão sobre a escola de 
quem vem de fora (EPCE, p.6). 
 
Foi um processo pacífico e assumido pelos órgãos do Agrupamento. O 
trabalho realizado em torno do Projecto Educativo e do AVES, prepararam o 
terreno para a avaliação pela Inspecção. E, o que fizemos foi sistematizar 
melhor os resultados dos últimos quatro anos e depois houve a ronda de 
entrevistas com a equipa da IGE (ECDE, p. 12). 
 
(…) Também foi uma grande ajuda. Mostraram-nos aonde é que devíamos 
apostar (…). (EPPE, p. 9). 
 
Teve a ver com o desafio do Ministério da Educação para a avaliação 
externa. Foi de livre vontade. Havia já trabalho feito e era o momento 
oportuno para que viesse alguém de fora avaliar o trabalho dos últimos anos 
(EPCP, p. 13). 
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3.4.2 - A ajuda do AVES 
(contém informações 

referentes ao recurso ao 
Programa AVES e os seus 

efeitos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Essencialmente pela dificuldade em lidar com as respostas aos questionários 
e também em elaborá-los. E, isso, já tinha sido detectado aquando do 
Observatório da Qualidade. Depois, também, pela necessidade de se fazer 
um acompanhamento mais específico na Matemática e na Língua Portuguesa 
e o Aves acompanha estas e outras disciplinas e também porque é um 
projecto com credibilidade (EPCE2, p. 6). 
 
Antes de irmos para a avaliação institucional seria importante sabermos 
como é que estávamos para arrumar a casa, digamos assim. Era importante 
sabermos onde estavam as falhas, emendar a mão para que na altura que 
viesse a avaliação institucional externa já tivéssemos corrigido algumas 
falhas. E, também teve a ver com a dificuldade em elaborar os indicadores e 
fazer o tratamento dos dados (…). Fundamentalmente obriga-nos a reflectir 
sobre aquilo que estamos a fazer e não tendo nós formação para procedermos 
a uma avaliação é importante o contributo desta agência. Depois também há 
a questão da avaliação isenta (…) (ECDE, p. 11). 
 
Sabe, nós no Agrupamento não temos formação para lidar com os resultados 
e cruzar os dados. Depois, quando as coisas são feitas por alguém de fora, 
são de aceitação mais fácil (EPPE, p. 9). 
 
(…) Com a ajuda do AVES que foi bom para sabermos a opinião dos pais, 
professores e dos alunos em relação à escola e também possibilitou um 
melhor acompanhamento dos resultados das disciplinas envolvidas. (…) 
(EPCP, p. 14) 
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3.5- O impacto 
da avaliação 

 
 
 
 
 

 
3.5.1 – Percepções dos 

docentes sobre o processo 
(contém informações que 

mostram as potencialidades e 
os constrangimentos 

desocultados com o processo 
avaliativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No que toca à avaliação do Projecto Educativo não houve problemas. Era 
uma ideia já sentida e interiorizada. Com o AVES houve algumas 
resistências; situação nova, feita por alguém externo à Escola, o que levou as 
pessoas, ainda que de uma forma moderada, a ter alguma resistência, isto, 
mais pelas pessoas das áreas envolvidas. Por parte das áreas e dos ciclos que 
não estavam envolvidos na avaliação externa a ideia foi esperar para ver o 
que estava a acontecer (EPCE2, pp, 3,4) 
 
Deixe-me dizer que a avaliação daquilo que se faz foi sempre uma 
preocupação da Escola e essa preocupação já existia muito antes da 
verticalização. Agora, o que existe é todo um processo, digamos assim, mais 
formalizado e organizado que tem tido apoios externos. Por isso, o processo 
não levantou problemas. Por causa do AVES houve um professor ou outro 
das áreas disciplinares envolvidas que transmitiram alguns receios (ECDE, p. 
12). 
 
Acho bem que se criem condições para a avaliação (…). Ninguém faz tudo 
bem feito (…). È necessário avaliar para corrigir e para isso é necessário 
temos de saber o que é que todos nós andamos a fazer (…) (EPPC, p. 10). 
 
 
Temos que fazer as coisas para melhorar, não é? E, a criação dos grupos de 
trabalho para o perfil do aluno, para avaliar o Projecto Educativo e o da 
avaliação tiveram de servir para alguma coisa, e essa coisa é termos uma 
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escola onde os alunos saiam de cada ciclo com as competências desejadas 
(…) (EPPC, p. 10) 
 
 
Sabe, havia toda uma sensação de que muitas coisas não estavam lá muito 
bem no Agrupamento e era necessário saber as causas disto (EPPE, p.2). 
 
Na altura foi feito com pezinhos de lã. Por isso, não houve muita agitação. 
No entanto, esta sentiu-se mais nas disciplinas envolvidas: História, Língua 
Portuguesa, Ciências e Matemática (…) Como fomos colocados num 
contexto médio alto e como os resultados são comparados com o contexto 
estamos abaixo nalgumas disciplinas quando comparados com as escolas do 
nosso contexto (…) (EPCP, p.13). 
 
(…) E, na altura que iniciámos a avaliação detectamos algumas falhas e 
algumas situações menos claras e uma das falhas tinha a ver com o primeiro 
ciclo. Detectamos que a avaliação estava a falhar neste ciclo (…). Além 
disto, a avaliação também mostrou uma diminuição da participação dos pais 
a partir do 2º ciclo (…) detectamos que o 1º ciclo, por ter trabalhado durante 
muitos anos de uma forma isolada, demonstrou algumas dificuldades em 
abrir as portas das salas, digamos assim, durante muitos anos funcionou da 
mesma maneira (…) (EPCE2, p. 4). 
 
(…) No entanto, continua a haver em relação ao 1º ciclo uma dependência 
muito grande em relação à Autarquia e ao Ministério que se manifesta ainda 
mais neste meio devido ao isolamento de algumas escolas (…) (ECDE, p. 6). 
 
Globalmente, não houve surpresas. O que aconteceu foi a confirmação em 
relação ao afastamento dos pais em relação à escola e como é que a escola se 
organiza e a persistência na falta de articulação e algumas competências 
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básicas que não são trabalhadas com os alunos (ECDE. P. 11). 
 
Mas, olhe, no 1º ciclo, a Expressão Físico- Motora é o nosso calcanhar de 
Aquiles. Eu sei que faz parte do nosso currículo, mas o que é que quer? 
Temos as nossas dificuldades, mas não temos vergonha em as assumir 
(EPPC, p. 10). 
 
As coisas que não estavam a funcionar bem tinham a ver com os resultados 
dos alunos, a participação dos pais nos anos mais avançados, a articulação 
entre ciclos e as queixas dos professores que dão os 5º ano , sempre a 
dizerem que os alunos chegam mal preparados (EPPE, p.1). 
 
Os alunos não reconhecem aos funcionários uma autoridade que estes têm de 
ter para que possam exercer as suas funções. Os funcionários estão 
constantemente a serem desautorizados , a serem desobedecidos e isso faz 
com que a relação pessoal não seja a melhor. Depois a formação que têm 
tido, também, não tem surtido lá muitos efeitos (EPCP, p.8). 
 
 
(…) Mas sabe qual é o problema? Nós não fomos formados para sermos 
críticos em relação àquilo que fazemos. Não sabemos trabalhar no após 
diagnóstico. Após fazermos a avaliação o que é que temos de fazer? Também 
não estamos habituados (EPCP, p. 15). 
 
(…) No 1º ciclo é onde as coisas estão menos bem. A idade dos colegas e o 
isolamento de algumas escolas serão talvez as causas disso (…) (EPCP, p. 
15). 
 
Temos indicadores sobre a visão dos pais e do clima de escola para além das 
referências aos conhecimentos e competências adquiridas pelos alunos que 
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3.5.2 – Plano de melhoria 
(onde se pode ver, o que 

mudou com o processo e as 
prioridades assumidas) 

também se não tivéssemos o projecto ficariam de lado, e não teríamos os 
indicadores que temos (EPCE2, p. 5) 
 
 
Já. E, em virtude de termos dados muito concretos através da aplicação dos 
inquéritos do AVES e também dos relatórios do grupo de trabalho para a 
revisão do Projecto Educativo, permitiu-nos definir melhor o nosso ponto de 
partida e as metas para o novo projecto. Temos indicadores muito precisos e 
quantificados sobre o nosso ponto de situação. Assim, podemos fazer um 
melhor trabalho e perspectivar também outras respostas para o futuro 
EPCE2, p. 5). 
 
Posso. E, as mais visíveis serão a existência de reuniões calendarizadas entre 
os professores dos vários ciclos; as reuniões formais entre os professores que 
têm alunos na mudança de ciclo; os encontros entre os Coordenadores do 
Departamentos e também as reuniões com os professores titulares de turma e 
os professores das Actividades de Enriquecimento Curricular para fazerem a 
planificação e a monitorização (…) (ECDE, p. 4). 
 
(…) Penso que o processo de prestar contas, como agora se diz, já melhorou 
muito. É, para assim dizer, um ponto forte e , para isso, contribuiu o projecto 
AVES e a avaliação externa feita pela Inspecção (…). (ECDE, p. 13). 
 
(…) Olhe, já nos conhecemos melhor umas às outras, já estão identificados 
no novo Projecto Educativo as coisas boas e também as menos boas, já 
definimos o perfil do aluno de sucesso e também já há mais confiança no 
trabalho que fazemos (EPPE, p. 10). 
 
Já há mais respeito pelo trabalho que é feito. O facto dos indicadores de 
medida passarem a ser obrigatórios, de se ter disponibilizado dados 
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estatísticos trabalhados, interpretados e disponibilizados na plataforma faz 
com que se passe a olhar de outra forma para os resultados. E os indicadores 
que possuímos podem ser uma boa base de trabalho para o futuro (…) 
(EPCP, p. 14) 
 
 
(…) A atenção tem de ser dada neste ciclo de ensino, ou seja ao 1º ciclo. 
Também achamos que há necessidade de melhorar a articulação entre os 
ciclos e entre os anos terminais e iniciais e também melhorar o trabalho 
desenvolvido com a Plataforma Moodle (EPCE2, p. 7). 
 
Grosso modo, foram identificadas quatro: melhorar o trabalho articulado 
entre os ciclos; dar especial atenção ao 1º ciclo que tem de ser a base do 
edifício, melhorar os resultados dos alunos ao nível do processo e do produto 
e melhorar a Plataforma Moodle (ECDE, p. 12). 
 
Olhe, melhorar a Plataforma Moodle, a articulação com os anos mais 
avançados, o perfil do aluno de sucesso e o enriquecimento curricular 
(EPPC, p. 10). 
 
Olhe, eu espero que sim. A articulação tem de ser mais bem feita, e também 
a comunicação através da Plataforma já é boa mas tem de melhorar. Os 
resultados dos anos mais avançados também têm de ser melhores. Nós no Pré 
– Escolar temos de avançar para o portfólio da criança (EPPE, p. 10). 
 
Estão centradas no perfil do aluno de sucesso, no novo Projecto Educativo, e 
no novo Projecto Curricular de Escola (EPCP, p. 15). 
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Anexo 7 
 

Grelha de análise de conteúdo das entrevistas composta por dimensões, categorias e subcategorias 
 

Dimensões / Categorias Subcategorias 
1- Contexto organizacional do Agrupamento 
 
1.1 - Verticalização 
 
 
1.2 – Órgãos de gestão e administração 
 
 
 
1.3 – Participação dos docentes na vida do Agrupamento 
 
 
 
 
1.4 – Participação de outras clientelas 
 
 

2.1.1 – Percepções 
2.2.1 - Impactos 
 
1.2.1 – Representatividade nos órgãos de gestão e administração 
1.2.2- Funcionamento da Assembleia do Agrupamento 
1.2.3 – Funcionamento do Conselho Executivo 
1.2.4 – Funcionamento do Conselho Pedagógico 
 
 
1.3.1- Processos eleitorais para os órgãos de gestão e Administração 
2.3.2- Influência de professores/grupos na vida do Agrupamento 
 
 
1.4.1 – Participação dos pais 
1.4.2 – Participação da associação de pais 
1. 4.3 – Participação dos alunos 
1.4.4 – Participação dos funcionários 
1.4.5 – Participação da comunidade 

2 – Cultura organizacional do Agrupamento 
 
 
2.1-  Relações de trabalho no seio do agrupamento 

2.1.1- Articulação no seio dos órgãos intermédios do Agrupamento 
2.1.2- Articulação os ciclos de ensino 
2.1.3 – Articulação das actividades de enriquecimento curricular 
2.1.4 – Sentimentos em relação ao trabalho articulado 
2.1.5 – Clima de trabalho 
2.1.6 – Comunicação 
2.1.7 – Trabalho colaborativo entre os Presidentes dos órgãos 
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2.1.8 – Funcionamento do Agrupamento 
2.1.9 – Plano interno de formação 

 
3 – Avaliação do Agrupamento 
 
3.1 – Desencadeamento do processo de avaliação 
 
 
 
3.2 – Grupos de trabalho para a dinamização do processo 
 
 
 
 
 
3.3 – Reacções dos docentes ao processo de avaliação 
 
 
 
 
 
3.4 – As ajudas ao processo avaliativo  
 
 
 
 
3.5 – O impacto da avaliação 

 
 
3.1.1 - A “história” do processo 
3.1.2 – Os órgãos intervenientes 
3.1.3 – A liderança do processo 
3.1.4 – Os “focos” da avaliação 
 
3.2.1 – Grupo de trabalho para a avaliação, revisão e acompanhamento do 
Projecto Educativo 
3.2.2 – Grupo de acompanhamento da avaliação externa - AVES 
3.2.3 – Grupo de trabalho para a definição do perfil do aluno de sucesso 
 
 
3.3.1 – Relatório das estruturas intermédias 
3.3.2- Relatório do grupo de trabalho do Projecto Educativo 
3.3.3- Relatório do grupo de trabalho do AVES 
3.3.4 - Relatório do grupo de trabalho para definir o aluno de sucesso 
 
 
3.4.1 – A ajuda da IGE 
3.4.2 - A ajuda do AVES 
3.4.4 – Plano de melhoria 
 
 
3.5.1 – Percepções dos docentes em relação à avaliação 
3.5.2 – Plano de melhoria 
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DESCRITIVO RELATIVO ÁS DIMENSÕES, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 
 
 

1ª Dimensão: Contexto organizacional do Agrupamento 
 
Esta dimensão diz respeito aos arranjos organizacionais internos, aos processos eleitorais, aos sentimentos dos docentes relativos à 
comunicação e à forma como é possibilitada a participação das diferentes clientelas. 
Esta dimensão está agregada em quatro categorias: verticalização, órgãos de gestão e administração, participação dos docentes na vida do 
agrupamento e participação de outras clientelas. 

Categoria nº 1 – verticalização: está subdividida em duas subcategorias 
 

1.1 – Percepções – afirmações que nos remetem para anseios vividos com a verticalização; 
1.2 – Impactos  - inclui afirmações que nos mostram novas atitudes e sentimentos em relação á verticalização. 

Categoria nº 2 – órgãos de gestão e administração: está subdividida em sete subcategorias 
 

2.1 – Representatividade dos órgãos de gestão e administração – inclui registos e informações que nos remetem para a representatividade dos 
diferentes ciclos de ensino; 
2.2 – Funcionamento da Assembleia do Agrupamento – inclui informações e registos relativos à influência deste órgão; 
2.3 – Funcionamento do Conselho Executivo – Inclui informações e registos sobre a influência deste órgão; 
2.4 – Funcionamento do Conselho Pedagógico – Inclui informações e registos sobre a influência deste órgão 

Categoria nº 3 – participação dos docentes na vida do Agrupamento: está subdividida em duas subcategorias. 
 

3.1 – Processos eleitorais para os órgãos de gestão e administração e estruturas intermédias – Inclui informações e registos que nos mostram 
a forma como decorreram os processos eleitorais e os sentimentos dos docentes em relação ao processo; 
3.2 – Influência dos professores/grupos na vida do agrupamento – inclui informações que nos remetem para a influência de alguns 
professores ou grupos profissionais; 
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Categoria nº 4 – Participação de outras clientelas: está subdividida em cinco subcategorias. 
 

4.1 – Participação dos pais – inclui registos e informações que remetem para a participação dos pais e a forma como os docentes vêem a sua 
participação; 
4.2 – Participação da Associação de Pais – Inclui registos e informações que nos mostram a leitura que os professores fazem da participação 
da associação de pais e as preocupações e interesses manifestados por esta estrutura representativa; 
4.3 – Participação dos alunos – remete para registos e informações que apontam para a participação dos alunos; 
4.4 – Participação dos funcionários – remeta para registos e informações referentes aos seus anseios e à sua participação; 
4.5 – Participação da comunidade -  inclui registos e informações onde são evidenciadas a relação da comunidade com a escola e a 
participação desta clientela na vida do agrupamento. 
 

2ª Dimensão: Cultura Organizacional do agrupamento 
 

A dimensão diz respeito à forma como os docentes e os órgãos do agrupamento organizam o trabalho, as interacções estabelecidas, as 
formalidades / informalidades construídas e os canais de comunicação utilizados. 
Esta dimensão é contemplada com uma categoria: relações de trabalho no agrupamento. 

Categoria nº 1 – Relações de trabalho no agrupamento: está subdividida em onze subcategorias 
 

1.1 – Articulação no seio do agrupamento – diz respeito a informações e registos que nos remetem para espaços e tempo disponíveis para o 
trabalho articulado; 

1.2 – Articulação entre ciclos de ensino - remate-nos para informações e registos referentes a tempos e espaços para articulações no órgão; 
1.3 – Articulação das Actividades de Enriquecimento Curricular -  diz respeito a informações e registos referentes à articulação vertical e 

horizontal; 
1.4  - Sentimentos em relação ao trabalho articulado – onde agrupamos informações que nos remetem para percepções, resistências  em 

relação ao trabalho articulado; 
1.5 – Clima de trabalho – onde incluímos informações que nos remetem para as relações: professor - professor; professor – órgãos de gestão; 

professor – comunidade e sentimentos relativos ao agrupamento, às lideranças e á organização; 
1.6  - Comunicação – inclui informações e registos referentes à circulação de informação, descentralização, controle, divulgação, 
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participação e discussão; 
1.7  - Trabalho colaborativo entre os órgãos de gestão – inclui informações que nos remetem para a formalidade, informalidade, articulações, 

circulação da informação, funções, poder, liderança, estratégia e decisão; 
1.8 – Funcionamento do Agrupamento – inclui informações e registos que nos remetem para a valorização da participação, cooperação, 
ajuda e sentimentos relativos ao funcionamento do Agrupamento. 
1.9 – Plano interno de formação – Inclui informações e registos que nos mostram ou não um plano interno de formação pensado e concebido 
pelo agrupamento. 

 
3ª Dimensão: Avaliação do Agrupamento 

 
A dimensão contempla as razões que levaram ao desencadear do processo avaliativo, à forma como agiram e interagiram os docentes, os 
recursos utilizados e os efeitos produzidos. 
Esta dimensão está agrupada em quatro categorias: desencadeamento do processo de avaliação; grupos de trabalho para a dinamização do 
processo de avaliação; reacções dos docentes ao processo de avaliação e os impactos da avaliação. 

Categoria nº 1 – Desencadeamento do processo: está subdividida em quatro subcategorias. 
 

1.1 – “História”do processo – contém informações e registos que nos permitem conhecer as motivações que conduziram ao processo 
avaliativo; 

1.2 Órgãos intervenientes – onde constam informações sobre os papéis desempenhados pelos órgãos; 
1.3  - Liderança do processo – inclui informações que nos remetem para o órgão ou órgãos que lideraram o desencadear do processo; 
1.4  - Foco(s) da avaliação – contém informações e registos que nos remetem para o(s) elemento(s) central ou centrais da avaliação. 

Categoria nº 3- Reacções dos docentes ao processo de avaliação: está subdividida em quatro subcategorias 
 

3.1 – Relatório das estruturas intermédias – inclui informações relativas ao prestar de contas dos coordenadores e departamento, docentes e 
coordenadores dos directores de turma . 
3.2 – Relatório do grupo de trabalho do Projecto Educativo – inclui informações em torno do trabalho desenvolvido e propostas 
apresentadas. 
3.3 – Relatório do grupo de trabalho do “Programa AVES” - inclui informações em torno do trabalho desenvolvido e dinâmicas internas 
encetadas 
3.4 - Grupo de trabalho para a definir o aluno de sucesso – remete para informações referentes a conclusões chegadas. 
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Categoria nº4 – As ajudas ao processo avaliativo: está subdividido em duas subcategorias 

 
4.1 – A ajuda da IGE – onde consta referências relativas à avaliação externa levada a cabo por esta instituição; 
4.2 – A ajuda do “Programa AVES – contém informações sobre o apoio prestado por esta agência 

 
 

Categoria nº 5 - O Impacto da avaliação: está subdividida em duas subcategorias 
 

5.1- Percepções dos docentes em relação à avaliação – contém informações que mostram as potencialidades e os constrangimentos 
desocultados com o processo avaliativo. 
5.2 – Plano de melhoria – onde se pode ver o que mudou com o processo e as prioridades assumidas. 

 
 



 

GUIA DO ALUNO / ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO Ano Lectivo 2007/08 - 1 - 

 

Anexo 8 

Guia do aluno e do Encarregado de Educação 

 

INTRODUÇÃO 

 
O Agrupamento de Escolas de , criado no ano lectivo 2000/01, desde sempre tem desenvolvido 

esforços no sentido de bem acolher que aqui trabalha ou estuda. É neste contexto que surge este Guia, que 

tem como objectivo fornecer algumas informações úteis para Alunos, Pais e Encarregados de Educação. 

Está organizado da seguinte forma: 

1. Documentos Estruturais do Agrupamento 

2. Critérios de Avaliação 

3. Calendário Escolar 

4. Plano Anual de Actividades 

5. Direitos e deveres dos alunos 

6. Direitos e deveres dos pais e encarregados de educação 

7. Informações Gerais 

8. Para Concluir 

 

1. DOCUMENTOS ESTRUTURAIS DO AGRUPAMENTO  

(encontram-se disponíveis nas Escolas e na página da net) 

 
1.1 PROJECTO EDUCATIVO 

O Projecto Educativo do Agrupamento intitula-se “CAMINHOS PARA O SUCESSO” e tem como 

objectivo geral implementar uma dinâmica de Agrupamento, focada no combate ao insucesso e elevação do 

sucesso educativo, integrando todos os elementos da comunidade educativa.  

 
1.2 REGULAMENTO INTERNO 

O Regulamento Interno tem como objectivo orientar o regime de funcionamento das escolas do 

Agrupamento, cada um dos seus órgãos de administração e gestão, bem como dos direitos e deveres da 

comunidade educativa, no âmbito da legislação em vigor. 

 
1.3 PROJECTO CURRICULAR DE AGRUPAMENTO  

O Projecto Curricular de Agrupamento surge com o objectivo de dar forma às opções curriculares 

tomadas pelo Agrupamento, em função da realidade educativa que se nos depara, dentro das balizas 

estabelecidas e controladas a nível nacional.  

 
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Nomenclatura a utilizar nos objectos a avaliar (fichas, trabalhos, …): 

 
0% a 19% FRACO 
20% a 49% NÃO SATISFAZ 
50% a 74% SATISFAZ 
75% A 89% BOM 
90% A 100% MUITO BOM 
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A percentagem obtida em cada ficha de avaliação será divulgada na própria ficha. Na avaliação 

dos registos escritos, os erros ortográficos serão penalizados em 0,2% (em todas as disciplinas à 

excepção de Língua Portuguesa, que poderá ser mais elevada).  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

DOMÍNIO COGNITIVO 90% 

LER 

 Ler com fluência 
 Compreender as mensagens escritas 
 Participar nas actividades de leitura recreativa 
 Participar nas actividades de leitura orientada 

15% 

ESCREVER 

 Encadear logicamente o seu discurso 
 Dominar as regras básicas do funcionamento da língua 
 Utilizar vocabulário rico e variado 
 Revelar imaginação 
 Revelar criatividade 

15% 

OUVIR / FALAR 

 Saber ouvir 
 Compreender as mensagens orais 
 Revelar interesse 
 Dominar as regras básicas do funcionamento da língua 

10% 

                                                Fichas de Avaliação 50% 
DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES:    Envolvimento nas actividades propostas 10%
 

INGLÊS / FRANCÊS 

Expressão Escrita 
 Fichas de avaliação  
 Trabalhos escritos ( trabalhos individuais; de grupo ou de pares) 

55% 
10% 

65% 

Expressão Oral 
 Compreensão / produção de enunciados orais** em Inglês / Francês 

adequados aos níveis de língua 
25% 

25% 

Atitudes e valores 
 Comportamento; Material* 
  Trabalhos de casa, interesse e empenho 

5% 
5% 

10% 

*Material: manual, caderno diário, lápis, caneta e borracha, dicionário sempre que previamente solicitado 
 

** Compreensão / produção de enunciados orais em Inglês / Francês 
O aluno não compreende; compreende muito pouco ou com muita 
dificuldade/não participa, participa muito pouco ou com muita dificuldade. 

Fraco (0-19%) 

O aluno compreende pouco ou com alguma dificuldade/ participa pouco ou com 
alguma dificuldade. 

Não Satisfaz (20-49%) 

O aluno compreende satisfatoriamente/participa satisfatoriamente. Satisfaz (50-74%) 
O aluno compreende bem/participa bem. Bom (75-89%) 
O aluno compreende muito bem/ participa muito bem. Muito Bom (90-100%) 
 

HISTÓRIA / GEOGRAFIA 

Competências / Capacidades / Aptidões 
(conforme a planificação) 

 Fichas de avaliação 60% 

 Trabalho (individual ou grupo) 15% 

 Qualidade da participação 10% 

 Qualidade dos trabalhos de casa 5% 

Atitudes e valores 
 Participação e cooperação nas actividades propostas 
 Interesse 
 Responsabilidade 
 Comportamento 
 Material 

Observação directa, de forma contínua, das 
atitudes e valores do aluno 

10% 

 
CIÊNCIAS NATURAIS / CIÊNCIAS FÍSICO-QUIMICAS 

Competências essenciais 
para a literacia científica 

Objectos / instrumentos de avaliação Peso na avaliação 

 Conhecimento 
 Raciocínio 
 Comunicação escrita 
 Comunicação oral 

 Fichas de avaliação 70% 
 Trabalhos experimentais e respectivos relatórios 
 Trabalhos individuais 
 Trabalhos de grupo 
 Observação directa 

20% (a distribuir 
equitativamente pelos 

objectos de avaliação, em 
cada período) 

Atitudes 

 Participação e cooperação nas actividades propostas 
 Comportamento 
 Realização dos trabalhos de casa 
 Organização do caderno diário 
 Apresentação do material necessário 

10% 

Material: Caderno diário, manual adoptado, caderno de actividades de CN 8º ano (quando solicitado atempadamente pelo professor), 
lápis, afia, 2 canetas de cores diferentes, borracha, corrector, régua pequena, tesoura, cola, lápis de cor ou canetas de feltro. 
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MATEMÁTICA 

Competências Essenciais 
para a Literacia Científica 

Objectos/Parâmetros de Avaliação Valor em % 
Instrumentos de 

Avaliação 

 
▪ Raciocínio 
▪ Comunicação escrita 
▪ Comunicação oral 
▪ Conhecimento 
▪ Manuseamento de 
instrumentos auxiliares 

▪ Testes escritos  50 
70 

80 
▪ Trabalhos de 
pesquisa (se 
solicitados) 
▪ Fichas de Avaliação 
▪ Mini testes 
▪ Observação directa 
▪ Registos diários dos 
parâmetros 
específicos 

 

▪ Mini testes e/ou trabalhos de pesquisa 20 

▪ Desempenho na aula 10 

▪ Expressão oral e escrita 
▪ Domínio e aplicação do vocabulário e 
conceitos da disciplina 
▪ Manuseamento de instrumentos auxiliares  
▪ Aplicação dos conhecimentos matemáticos 
em situações do quotidiano 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

▪ Atitudes e valores 

▪ Interesse e empenho demonstrados 
▪ Comportamento evidenciado 
▪ Realização de trabalhos de casa 
▪ Posse do material necessário* 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

*Material: manual adoptado e caderno de actividades, caderno diário, duas esferográficas de cor distintas, lápis de carvão/ 
lapiseira, borracha, afia, régua e calculadora científica. Quando solicitado previamente: compasso, transferidor e esquadro. 
 

EDUCAÇÃO VISUAL / EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA / OFICINA DE ARTES 

Domínio das competências Peso na avaliação 
 Trabalhos individuais  

Deve ser capaz de utilizar sistemas de representação 
adequados, riqueza de informação;  
É importante a qualidade da execução dos desenhos (o 
rigor do traço, as proporções e dimensões) e a organização 
do espaço  
Acaba os trabalhos atempadamente 

35% 

55% 
 Trabalhos de grupo 

Trabalha bem em grupo 
Solicita e presta auxílio aos colegas 
Concretiza os trabalhos propostos 

15% 

 Expressão oral 
Utiliza o vocabulário específico da disciplina 

5% 

Domínio das capacidades   
 Aplicação de técnicas segundo sequência lógica 15% 

25%  Utiliza correctamente instrumentos/ferramentas, 
materiais e suportes na concretização dos 
projectos 

10% 

Valores e atitudes  

20% 

 Envolvimento nas actividades propostas 4% 
 Interesse e participação 4% 
 Higiene e segurança no trabalho 4% 
 Comportamento  4% 
 Material necessário* 4% 

*Material: régua, esquadro, compasso, lápis de grafite, borracha, transferidor, x-acto, papel cavalinho, lápis de cor e 
canetas de feltro 
Nota: No caso de serem realizadas fichas de avaliação durante o ano lectivo, serão avaliadas com o mesmo valor 
percentual que está estipulado para a avaliação dos trabalhos de grupo (15%) 

 
EDUCAÇÃO MUSICAL 

Competências Peso na avaliação 
Avaliação contínua 10% 

70% Actividades de carácter grupal (instrumentações, 
coralizações e coreografias)  

60% 

Criatividade 10% 10% 
Valores e atitudes  

20% 

Comportamento  4% 
Envolvimento nas actividades propostas 8% 
Interesse e participação 5% 
Material necessário 1% 
Organização do caderno diário 2% 
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EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA CATÓLICA 
Domínio das competências / capacidades / 

aptidões 
Peso na avaliação 

 Aquisição, compreensão e aplicação dos 
conhecimentos 

 Análise crítica 
 Participação nas actividades da aula 
 Participação nas actividades de grupo 
 Hábitos de trabalho 

80% 

Domínio das atitudes e valores  
 Comportamento 
 Interesse pelas actividades 
 Sentido de responsabilidade 
 Espírito de iniciativa 
 Criatividade 
 Respeito pelos outros  

20% 

 

DANÇA 
Os critérios aqui definidos baseiam-se nas orientações curriculares específicas emanadas do Ministério da 

Educação, através do Departamento de Educação Básica.  
Para o 7º ano são indicadas as seguintes competências específicas, para os quatro elementos da Dança: 

ELEMENTOS CORPO ESPAÇO ENERGIA RELAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
7º ANO 

Mapa do corpo: 
Partes exteriores e interiores; 
Consciência do próprio corpo e o 
dos outros. 
Possibilidades de movimento e 
locomoção; transposição do peso 
e imobilismo 

Espaço Pessoal e 
Espaço Geral. 
Destrinçar: 
Direcções; Níveis; 
Padrões espaciais; 
Simetrias e 
assimetrias 

Factores 
energéticos ou 
qualitativos do 
movimento: 
Fluência; 
Tempo; Peso;  
Espaço 

Estabelecer 
sistemas de 
conexões entre 
os 4 elementos; 
o aluno consigo 
próprio e com os 
outros 

 
No final do 8º ano os alunos serão capazes de:  
Demonstrar conhecimento e controlo das matérias descritas nos conteúdos do ano anterior 
Revelar aptidão para a aprendizagem de técnicas de dança propriamente ditas. 
Elaborar um discurso concreto sobre o movimento, as suas qualidades e potencialidades de comunicação. 
Realizar curtas coreografias e falar sobre o tipo de movimento envolvido, assim como apreciar a sua eficácia 
expressiva e artística. 
Identificar o que está bem e mal feito, o que comunica sensações, ideias, conteúdos concretos do movimento, 
atmosferas e o que não o faz. 
Distinguir a diferença de um movimento na dança do movimento funcional ou do movimento gímnico. 
PARÂMETROS: A avaliação incidirá sobre a interpretação técnica e expressiva; O trabalho imaginativo e inventivo 
na composição coreográfica; participação adequada na apreciação do próprio trabalho e no dos colegas.  

 
 

NÍVEIS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 7º / 8º ANOS 

1  O aluno não participa activamente nas aulas.  

2  
O Aluno não domina os elementos da dança. Não executa ou executa com grandes incorrecções os 
elementos técnicos da dança. Não realiza curtas coreografias, integrando os movimentos de forma criativa e 
expressiva. Revela passividade e não contribui criativamente para seu desempenho e do grupo  

3  
Conhece e controla as matérias da dança. Revela aptidão para a aprendizagem de técnicas de dança 
Executa curtas coreografias integrando de forma expressiva e criativa os elementos da dança. Revela 
sentido crítico sobre a sua prestação e dos colegas.  

4  
Conhece e controla as matérias da dança, com grande facilidade. Revela boa aptidão para a aprendizagem 
de técnicas de dança. Tem facilidade na criação de curtas coreografias, associando com grande eficácia as 
componentes artística e expressiva do movimento.  

5  
Demonstra óptima aptidão para a aprendizagem de técnicas de dança. Utiliza criativamente os elementos 
da dança em coreografias, enriquecendo expressiva e artisticamente a sua composição. Revelando grande 
sentido crítico na sua análise do movimento  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os critérios de avaliação cumprem as orientações metodológicas de Programa Nacional de Educação Física ( PNEF); 
reajustamentos programáticos para os 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário; Programa de escola, decorrente do PNEF.  

A recolha de elementos de avaliação é realizada através de: Observação directa; Aplicação de baterias de testes 
de aptidão física; testes e trabalhos. Os resultados poderão ser anotados em fichas próprias e adaptadas em função do 
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tipo de teste e/ou observação a realizar. 
 

ÁREAS ESPECÍFICAS DE AVALIAÇÃO (*) 
A- Matérias de Ensino B – Aptidão Física C - Conhecimentos 

(*) O sucesso do aluno na disciplina (níveis 3, 4 e 5) verifica-se quando o atinge cumulativamente em todas as áreas específicas. 
 

ÁREA A – MATÉRIAS DE ENSINO 
Categorias Matérias Nucleares

A Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol 
B Ginástica de Solo, Ginástica de Aparelhos, Ginástica Rítmica, Ginástica Acrobática 
C Atletismo 
D Patinagem 
E Dança 
F Raquetas 
G Outras (Orientação,…) 

As Matérias de Ensino estão escalonadas em três níveis de objectivos (Introdução; Elementar e Avançado): De 
todas as matérias em que o aluno é avaliado, selecciona-se um conjunto das 7 melhores matérias. São seleccionadas 
matérias de 6 ou 5 categorias, sendo obrigatório 2 matérias da Categoria A. No caso de se considerarem apenas 5 
categorias, para além das 2 matérias da categoria A, devem escolher-se 2 matérias da Categoria B.  

 
ÁREA B – APTIDÃO FÍSICA 

Testes de Aptidão Física –Fitnessgram®
 

: Vaivém; Extensão de Braços; Abdominais; Extensão do Tronco; Senta 
e Alcança; Flexibilidade do Ombro e Percentagem de Massa Gorda.. 

 
ÁREA C – CONHECIMENTOS 

Conhecimentos sobre: a elevação e manutenção da APTIDÃO FÍSICA; contextualização da prática da actividade 
física e desportiva. 

 
GRELHA DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

NÍVEL 
1 

A – Não atinge o nível introdução em 
nenhuma matéria ou até quatro delas  

A – Não atinge o nível introdução em 
nenhuma matéria ou até cinco delas  

A – Não atinge o nível introdução em 
nenhuma matéria ou até seis delas  

B – Não apresenta melhorias dos 
valores de AF  

B – Não apresenta melhorias dos 
valores de AF  

B – Não apresenta melhorias dos 
valores de AF  

C – Não revela conhecimentos  C – Não revela conhecimentos  C – Não revela conhecimentos  

NÍVEL 
2 

A – 5 Níveis Introdução  A – 6 Níveis Introdução 4 Níveis 
Introdução 1 Nível Elementar  

A – 7 Níveis Introdução 5 Níveis 
Introdução 1 Nível Elementar 4 Níveis 
Introdução 1 Nível Avançado  

B – Não apresenta melhorias dos 
valores de AF  

B – Não apresenta melhorias dos 
valores de AF  

B – Não apresenta melhorias dos 
valores de AF  

C – Revela conhecimentos, mas com 
lacunas graves  

C – Revela conhecimentos, mas com 
lacunas graves  

C – Revela conhecimentos, mas com 
lacunas graves  

NÍVEL 
3 

A –6 Níveis Introdução 4 Níveis 
Introdução 1 Nível Elementar  

A – 7 Níveis Introdução 5 Níveis 
Introdução 1 Nível Elementar 4 Níveis 
Introdução 1 Nível Avançado  

A – 4 Níveis Introdução 2 Nível 
Elementar 2 Níveis Introdução 3 Níveis 
Elementar 5 Níveis Introdução 1 Nível 
Avançado 3 Níveis Introdução 1 Nível 
Elementar e 1 Nível Avançado  

B – Apresenta melhorias significativas 
em 5 dos 6 parâmetros de Aptidão 
Física ( excepto a Composição 
Corporal )  

B – Apresenta melhorias significativas 
em 5 dos 6 parâmetros de Aptidão 
Física ( excepto Composição Corporal) 

B – Todos os parâmetros de Aptidão 
Física estão dentro da Zona Saudável. 
( excepto Composição Corporal )  

C – Cumpre, embora parcialmente, as 
competências definidas no PNEF.  

C – Cumpre, embora parcialmente, as 
competências definidas no PNEF.  

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física, revelando lacunas noutras 
competências do PNEF  

NÍVEL 
4 

A – 7 Níveis Introdução 5 Níveis 
Introdução 1 Nível Elementar 4 Níveis 
Introdução 1 Nível Avançado  

A – 4 Níveis Introdução 2 Nível 
Elementar 2 Níveis Introdução 3 Níveis 
Elementar 5 Níveis Introdução 1 Nível 
Avançado 3 Níveis Introdução 1 Nível 
Elementar e 1 Nível Avançado  

A – 3 Níveis Introdução 3 Níveis 
Elementar 5 Níveis 2 Níveis Elementar 
6 Níveis Introdução 1 Nível Avançado 
4 Níveis Introdução 1 Nível Elementar 
e 1 Nível Avançado .  

B – Todos os testes situamse na zona 
saudável de aptidão física  

B – Todos os testes situamse na zona 
saudável de aptidão física  

B – Todos os testes situamse na zona 
saudável de aptidão física  

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física  

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física  

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física, cumprindo a maioria das 
competências do PNEF  
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NÍVEL 
5 

A – 4 Níveis Introdução 2 Nível 
Elementar 2 Níveis Introdução 3 Níveis 
Elementar 5 Níveis Introdução 1 Nível 
Avançado 3 Níveis Introdução 1 Nível 
Elementar e 1 Nível Avançado  

A – 3 Níveis Introdução 3 Níveis 
Elementar 5 Níveis 2 Níveis Elementar 
6 Níveis Introdução 1 Nível Avançado 
4 Níveis Introdução 1 Nível Elementar 
e 1 Nível Avançado .  

A – Atinge no mínimo 7 níveis 
elementar 4 Níveis Elementar 2 Níveis 
Avançado Sem nenhum Nível 
Introdução  

B – Todos os testes situamse na zona 
saudável de aptidão física – próximo 
do limite superior .)  

B – Todos os testes situamse na zona 
saudável de aptidão física – próximo 
do limite superior .)  

B – Todos os testes situamse na zona 
saudável de aptidão física – próximo 
do limite superior .  

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física e demais competências do PNEF 

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física e demais competências do PNEF 

C – Conhece e aplica processos de 
elevação e manutenção da aptidão 
física e demais competências do PNEF 

 

 
 
 

INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Competências 

Item Percentagem
2 Testes  60% 
Fichas de Trabalho 25% 
Manuseamento do computador 5% 

Atitudes e Valores 

Participação 2 % 
Interesse e Empenho 2% 
Realização dos trabalhos de casa 2% 
Comportamento 2% 
Posse do material necessário 2% 

 
 

3. CALENDÁRIO ESCOLAR: 
 

PERÍODOS INÍCIO TERMO 

1º 15 de Setembro 15 de Dezembro 

2º 3 de Janeiro 23 de Março 

3º 31 de Março 
6 de Junho (9º ano) 

20 de Junho (restantes anos) 
 

 
4. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
Estão já previstas as seguintes actividades: 
 

 Comemoração de dias temáticos – Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Alimentação, 
Dia das Nações Unidas, Hallowe’en, S. Martinho, Dia do Não Fumador, Natal 

 Passeio de BTT 
 Problema do Mês e Feira dos Jogos Matemáticos 
 Corta mato 
 Feira do Livro 
 Torneio de Abalone 
 Visitas de Estudo 

 
 

5. DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS (RI do Agrupamento de Escolas de ) 
Artigo 94º 

Deveres gerais 
1. Nos termos da legislação em vigor, o aluno tem o dever, sem prejuízo de outros deveres previstos neste 

Regulamento Interno, de: 
a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os deveres no âmbito do trabalho escolar; 
c)  Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 
d)  Tratar com respeito e correcção qualquer membro da comunidade educativa; 
e) Ser leal para com os seus professores e colegas; 
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f) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos; 
h) Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como as demais actividades 

organizativas que requeiram a participação dos alunos; 
i) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as circunstâncias 

de perigo para a integridade física e moral dos mesmos; 
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didáctico, mobiliário e espaços verdes da 

escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 
l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de educação ou da 

direcção da escola; 
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 
o) Conhecer as normas de funcionamento dos serviços da escola e o Regulamento Interno da mesma e cumpri-los 

integralmente; 
p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem 

promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 
q) Não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de, objectivamente, causarem danos 

físicos ao aluno ou a terceiros; 
r) Não praticar qualquer acto ilícito. 

 
Artigo 95º 

Entrada e saída da escola 
1. Aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos não é permitida a saída do recinto escolar, em tempo lectivo, salvo com 

autorização expressa do encarregado de educação. 
2. Os alunos da educação pré-escolar, só podem sair do recinto escolar acompanhados dos docentes, encarregados 

de educação, familiares devidamente autorizados ou sob a responsabilidade dos motoristas dos transportes 
autárquicos. 

3. A entrada e saída da Escola E.B. 2,3 deve ser feita pelo portão principal. 
4. Durante o período de funcionamento das aulas o aluno só poderá sair do recinto escolar acompanhado de um 

professor, para ter as aulas de Educação Física e para almoçar, desde que autorizado pelo encarregado de educação 
no acto da matrícula. 

5. O funcionário de serviço na portaria deve ter na sua posse a lista dos alunos referidos no ponto 1 (alunos dos 2º e 
3º ciclos). 

6. Em situações não previstas no ponto anterior, o encarregado de educação deverá informar o director de turma 
através da caderneta  

7. O aluno deve ser pontual no local onde espera o transporte. 
8. Durante a viagem o aluno deve procurar ter um comportamento correcto. 

 
Artigo 96º 
Na escola 

1. Desenvolver um ambiente de amizade e boa camaradagem. 
2. Ser responsável e respeitar todos os elementos da comunidade escolar, bem como as indicações dos docentes e 

funcionários. 
3. Ser disciplinado e educado para com todos os elementos da comunidade escolar, cumprindo as regras de 

funcionamento dos vários sectores e serviços. 
4. Zelar pela conservação do edifício e do mobiliário da escola, de todo o material escolar e didáctico a que tenha 

acesso, bem como todo o tipo de material de recreio com que ocupe os seus tempos livres, no sentido de assegurar na 
escola um ambiente agradável, em que se evidenciem ordem, higiene e beleza. 

5. Evitar atropelos e barulho excessivo sobretudo nos corredores e junto às entradas e saídas das aulas. 
6. Trazer sempre consegue o cartão de estudante e a caderneta escolar, em bom estado de conservação. 
7. Ser responsável pelo seu material escolar e pelos restantes objectos pessoais. 
8. Não deve trazer para a escola objectos de valor, ou grandes quantias em dinheiro. 
9. Não deve apropriar-se de objectos que não lhe pertençam. Caso encontre algo, deve entregá-lo ao funcionário de 

serviço. 
10. Respeitar a vez dos que chegam primeiro, evitando atropelos e desacatos, nas filas, nos campos de jogos ou em 

quaisquer outras situações. 
11. Não deve impedir ou prejudicar as actividades escolares ou as lúdicas que os seus colegas estejam a praticar. 
12. Não atentar seja de que modo for, contra a integridade física dos seus colegas e de outros. 
13. Não deve caminhar sobre as áreas ajardinadas. 
14. Manter a escola limpa, utilizando os recipientes apropriados para neles colocar papéis e outro lixo. 
15. Adquirir as vinhetas para os transportes, as senhas de refeição e o material escolar, nos prazos marcados pelo 

S.A.S.E. e trazê-los consigo. Se os perder a responsabilidade será sua e poderá ficar privado daquilo a que lhes daria direito. 
16. Comunicar ao director de turma ou na sua ausência, ao Conselho Executivo, qualquer problema ocorrido. 
17. Transmitir prontamente ao encarregado de educação as mensagens enviadas pelo director de turma ou por 

outro responsável escolar, bem como entregar as que o encarregado de educação envie para a escola. 
18. Informar o encarregado de educação de qualquer falta que lhe seja marcada. 
19. Estas normas devem ser mantidas quando as actividades escolares decorrerem fora da escola. 
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Artigo 97º 
Na sala de aula 

1. O aluno deve dirigir-se para a porta da sala de aula, à hora da entrada e aí aguardar o professor 2. Após a 
entrada do professor, o aluno entrará na sala com calma e sem atropelos. 

2. Durante a aula deve ocupar o lugar que lhe é destinado, não o abandonando sem autorização do professor. 
3. As mudanças de lugar só deverão ocorrer com conhecimento do director de turma. 
4. Manter um comportamento que permita que as aulas decorram normalmente, para que a turma possa fazer uma 

boa aprendizagem.  
5. Manter-se atento, não distrair os colegas e intervir sempre que o desejar mas de forma organizada. 
6. Trazer para a aula o material necessário para a mesma, bem como a caderneta escolar. 
7. O material da sala de aula não deve ser danificado. Se ao entrar verificar qualquer dano, deve comunicá-lo de 

imediato ao professor. 
8. Antes de sair deve deixar a mesa limpa e a cadeira arrumada. 
9. Poderá sair, depois do professor o indicar, devendo fazê-lo ordeiramente.    
10. Dedicar atenção e cuidado aos seus cadernos diários, que deverão estar sempre organizados. 
11. Não comer na sala de aula. 

Artigo 98º 
Espaços comuns 

1. Nos intervalos e tempos livres, o aluno deve permanecer nos pátios interiores e exteriores, no bufete, na sala de 
convívio ou nos corredores do rés – do – chão junto à porta de entrada e nos que dão acesso ao bloco do bufete. 

2. Não deve permanecer junto das janelas das salas de aula enquanto nelas estão aulas a decorrer. 
             

Artigo 99º 
No bufete 

1. Deve aguardar ordeiramente a sua vez de ser atendido de acordo com a sua chegada. 
2. Deve tirar a senha e só depois fazer o seu pedido na altura própria. 
3. Ao ser servido, deve deixar livre o balcão, utilizando as mesas da sala. 
4. Quando acabar de comer deve devolver a louça colocando-a no balcão e deitar os papéis e embalagens vazias 

nos caixotes do lixo. 
5. Só deve abandonar as instalações do bufete depois de acabar de comer. 

 
Artigo 100º 

No refeitório 
1. A senha deve ser adquirida de acordo com o presente regulamento. 
2.   Antes de ir para a fila as mãos devem ser cuidadosamente lavadas. 
3.  Na fila deve respeitar a sua vez e  permanecer com calma. 
4.  No percurso entre o balcão e a mesa circular com cuidado. 
5. Na mesa deve comer correctamente, convivendo de forma ordeira com os colegas, sem atirar cascas e outros 

materiais para o chão ou para as mesas. Ao terminar depositará o seu tabuleiro no local próprio. 
6. Não deve trazer comida para fora do refeitório. 

 
Artigo 101º 

Nas instalações sanitárias 
1. Utilizar as instalações deixando-as sempre limpas. 
2. Não deitar lixo nem papel nas sanitas, utilizando os respectivos baldes. 
3. Accionar sempre o autoclismo. 
4. Lavar sempre as mãos depois de utilizar estas instalações. 
5. Não escrever nas portas e paredes. 

 
Artigo 102º 

Cacifos individuais 
1. Serão distribuídos pelas turmas de acordo com o número existente. 
2. A chave é atribuída pelo prazo de um ano lectivo, pelo director de turma aos alunos que o desejarem. 
3. O aluno depositará uma caução que será devolvida no final do ano lectivo contra a entrega da chave do cacifo. 
4. O aluno deve zelar pela conservação do seu cacifo e caso tenha conhecimento de que alguém o danificou, deve 

comunicar o facto ao director de turma. 
5. O aluno não pode utilizar a chave do seu cacifo para abrir qualquer outro cacifo que não o seu, sob pena de poder 

vir a ser responsabilizado por quaisquer danos causados bem como pelo desaparecimento de qualquer material que se 
encontre no seu interior. 
 

Artigo 103º 
Actividades de complemento curricular 

1. Os alunos têm o dever de conhecer os regimentos dos clubes que frequentarem. 
 

Artigo 104º 
Aulas de substituição 

1. Os alunos devem assistir a todas as aulas de substituição. 
2. Não é permitida a antecipação de aulas em nenhuma circunstância. 
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Artigo 105º 
Regime de faltas 

 
1. De acordo com a legislação em vigor: 

a) Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são responsáveis pelo cumprimento 
do dever de assiduidade. 

b) O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo com a 
sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem. 

2. Sempre que o aluno não compareça às actividades escolares ser-lhe-á marcada falta de presença no livro de ponto. 
3. Nas aulas de 90 minutos, cada período de 45 minutos corresponde a uma falta. 
4. A falta de comparência às aulas de substituição corresponde a uma falta dada à disciplina na qual está a decorrer 

a substituição e será registada no livro de ponto. 
5. As faltas são justificadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento superior a cinco dias úteis; 
b) Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que coabite com o aluno, 

comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de familiar previsto 

no estatuto dos funcionários públicos; 
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa efectuar-se fora  

do período das actividades lectivas; 
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal assistência 

não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g) Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efectuar-se fora do 

período das actividades lectivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como própria dessa religião; 
h) Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em vigor; 
i) Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 
j) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno ou 

seja, justificadamente, considerado atendível pelo director de turma ou pelo professor titular. 
 

6. A justificação das faltas processa-se de acordo com a legislação em vigor: 
a) As faltas são justificadas pelos pais e encarregados de educação ou, quando maior de idade, pelo aluno ao 
director de turma ou ao professor titular. 
b) A justificação é apresentada por escrito, com a indicação do dia e da actividade lectiva em que a falta se 
verificou, referenciando os motivos da mesma; 
c) As entidades que determinarem a falta do aluno devem, quando solicitadas para o efeito, elaborar uma 
declaração justificativa da mesma; 
d) O director de turma ou o professor titular pode solicitar os comprovativos adicionais que entenda necessários 
à justificação das faltas; 
e) A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos 
até ao 5º dia subsequente à mesma; 
f) Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, devidamente 
justificado, ser comunicado, no prazo de cinco dias úteis, aos pais e encarregados de educação ou, quando for 
maior de idade, ao aluno, pelo director de turma ou pelo professor titular, solicitando comentários nos cinco dias 
úteis seguintes. 

7. As faltas são injustificadas quando para elas não tenha sido apresentada justificação, quando a justificação 
apresentada o tenha sido fora do prazo ou não tenha sido aceite, ou quando a marcação tenha decorrido da 
ordem de saída da sala de aula. 

8. As faltas interpoladas só serão justificadas por motivos de saúde ou outros devidamente justificados pelos 
encarregados de educação. 

9. A ausência prolongada da criança ao jardim de infância, deverá ser comunicada e devidamente justificada à 
educadora podendo dar lugar à substituição da criança se o encarregado de educação anular a sua inscrição. 

10. As faltas injustificadas não podem exceder, em cada ano lectivo, o dobro do número de dias do horário semanal, 
no 1º ciclo, ou o triplo do número de tempos lectivos semanais, por disciplina, nos 2º e 3º ciclos. 

11. Quando for atingida metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregados de educação ou, quando 
maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo director de turma ou pelo professor 
titular com o objectivo de se alertar para as consequências da situação e de se encontrar uma solução que 
permita garantir o cumprimento efectivo do dever de frequência. 

12. Quando o limite de faltas injustificadas for ultrapassado, o aluno fica numa das seguintes situações: 
a) retenção, salvo decisão em contrário do conselho pedagógico, precedendo parecer do conselho de turma; 
b) exclusão, que consiste na impossibilidade de o aluno não abrangido pela escolaridade obrigatória continuar 
a frequentar o ensino até final do ano lectivo em curso. Estão fora da escolaridade obrigatória, os alunos que 
completem 15 anos até 15 de Setembro do ano lectivo em curso. 

13. Se o aluno receber ordem de saída da sala de aula, deve ser conduzido à biblioteca por uma funcionária, com um 
trabalho específico a realizar, o qual deverá ser entregue ao professor antes da aula terminar. A funcionária da 
biblioteca registará em folha própria e presença do aluno.  

14. Quando ocorrer a situação referida no número anterior, o professor marcará falta ao aluno no livro de ponto e 
participará, por escrito, ao director de turma. Estas faltas não são justificáveis.  
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15. Cada falta de material será registada numa grelha mensal, anexa ao livro de ponto, para registo das faltas por 
disciplina, com respectiva data. Esta grelha será objecto de reflexão nas reuniões de avaliação. 

16. O aluno, que não seja portador do equipamento necessário para a aula de Educação Física, será conduzido à 
biblioteca da escola pelo funcionário de serviço no pavilhão gimnodesportivo, com um trabalho específico a 
realizar, o qual deverá ser entregue ao professor.  

17. Sempre que se verificarem as situações descritas nos pontos anteriores o director de turma deve contactar com o 
encarregado de educação, utilizando o meio mais expedito. 

 
Artigo 106º 

Direitos 
1. Nos termos da legislação em vigor, o aluno tem direito a: 

a) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de 
efectiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem 
sucedidas; 
b) Usufruir do ambiente e do projecto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno 
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da sua 
capacidade de auto-aprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a estética; 
c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e 
ser estimulado nesse sentido; 
d) Ver reconhecido o empenho em acções meritórias, em favor da comunidade em que está inserido ou da 
sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;   
e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada 
das actividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento 
cultural da comunidade; 
f) Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de apoios concretos que lhe permitam superar ou 
compensar as carências do tipo sócio-familiar, económico ou cultural que dificultem o acesso à escola ou o 
processo de aprendizagem; 
g) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às suas 
aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de apoio 
educativo; 
h) Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade educativa; 
i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral; 
j) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada 
no decorrer das actividades escolares; 
k) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de 
natureza pessoal ou familiar; 
l) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da 
escola, na criação e execução do respectivo projecto educativo, bem como na elaboração do regulamento 
interno; 
m) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito da 
escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola; 
n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, 
directores de turma e órgãos de gestão e administração da escola em todos os assuntos; 
o) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres; 
p) Participar na elaboração do regulamento interno da escola, conhecê-lo e ser informado, em termos 
adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu 
interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa e objectivos 
essenciais de cada disciplina ou área disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre 
matrícula, abono de família e apoios sócio-educativos, normas de utilização e de segurança dos materiais e 
equipamentos e das instalações incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as actividades e 
iniciativas relativas ao projecto educativo da escola; 
q) Participar nas demais actividades da escola, nos termos da lei e do respectivo regulamento interno. 

2. Para além dos direitos legislados, os alunos têm o direito de: 
a) Circular livremente nos corredores da escola durante os intervalos; 
b) Frequentar a biblioteca durante o seu período de funcionamento; 
c) Utilizar as instalações sanitárias durante o período de funcionamento das aulas; 
d) Ter um lugar acessível onde guardar os livros e restante material escolar; 
e) Ter material lúdico disponível para passar tempos livres; 
f) Não serem ultrapassados nas filas do refeitório e do bufete; 
g) Encontrar na escola condições de higiene e conforto que lhes garantam um mínimo de bem-estar, 
compatível com as exigências da sua saúde e do rendimento das suas actividades escolares; 
h) Usar roupas ou adereços diferentes, desde que não firam susceptibilidades; 
i) À aprendizagem com professores competentes para o exercício da função específica que desempenham e à 
assiduidade e pontualidade dos mesmos; 
j) Usufruir integralmente do intervalo entre os tempos lectivos. 

 
1. Ou alunos têm ainda o direito a serem acompanhados na ausência do educador/professor titular: 

a) Em estabelecimentos de ensino com lugar de monodocência e sem auxiliar de acção educativa, os 
encarregados de educação deverão ser avisados com a antecedência possível, a fim de se responsabilizarem 
pelos seus educandos.  
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b) Nas escolas onde há auxiliar de acção educativa, este assegura o acompanhamento dos alunos dentro do 
recinto escolar, avisando os encarregados de educação, tantos quantos os possíveis, no sentido de virem buscar 
os seus educandos. Caso os encarregados de educação não se encontrem contactáveis ou se trate de alunos 
transportados, os auxiliares acompanham-nos até à conclusão do período das actividades lectivas; 

c) Nos estabelecimentos de ensino com vários lugares de docência, os docentes de apoio, docentes sem 
componente lectiva ou outros docentes sem turma, asseguram a substituição durante o período de ausência do 
respectivo professor ou até à sua substituição, se for caso disso. 

 
2. Os alunos têm ainda o direito de pertencer ao Quadro de Excelência e ao Quadro de Valor: 

a) Pertencem ao Quadro de Excelência os alunos com excelentes resultados escolares, que tenham produzido 
reconhecidos trabalhos académicos ou realizem actividades de excelente qualidade, quer no domínio curricular, 
quer no âmbito  dos complementos curriculares, mediante proposta de candidatura dos conselhos de turma ou de 
grupos de professores, apresentada ao Conselho Pedagógico; 

b) Integrarão o Quadro de Excelência os alunos, que, no 3º ciclo, no final do terceiro período, obtenham as 
seguintes classificações: nível 5 a todas as disciplinas; até três disciplinas com nível 4 e as restantes com 5; ou 
uma disciplina com nível 4, outra com nível 3 e as restantes com nível 5; ou uma disciplina com nível 3 e as 
restantes com nível 5. Em todos os casos, a menção obtida nas áreas curriculares deverá ser Satisfaz Bem. 

c) Pertencem ao Quadro de Valor os alunos a quem for reconhecida grandes capacidades ou atitudes 
exemplares de superação de dificuldades, desenvolvimento de iniciativas ou acções igualmente exemplares de 
um benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela, 
mediante proposta de candidatura dos conselhos de turma ou de grupos de professores, apresentada ao 
Conselho Pedagógico. 

d) Na primeira semana de aulas de cada ano lectivo, realizar-se-á uma cerimónia para entrega dos diplomas 
aos alunos do Quadro de Valor e do Quadro de Excelência do ano anterior. 

e) Os nomes dos alunos referidos na alínea anterior serão publicados no jornal da escola e na página da escola 
da Internet. 

 
6. DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

Artigo 112º 
Âmbito 

1. Nos termos da legislação em vigor, aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das 
suas obrigações legais, uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a 
educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem activamente o 
desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais e encarregados 
de educação em especial: 

a) Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando; 
b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar; 
c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efectivamente dos seus direitos e cumpra 
pontualmente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de 
correcto comportamento escolar e de empenho no processo de aprendizagem; 
d) Contribuir para a criação e execução do projecto educativo e do Regulamento Interno da escola e 
participar na vida da escola; 
e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando 
para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos; 
f) Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia educativa, em especial 
quando para tal forem solicitados; 
g) Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre o seu 
educando e, sendo aplicada este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os esforços 
de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade da sua 
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu 
sentido de responsabilidade; 
h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que 
participam na vida da escola; 
i) Integrar activamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades 
desta, em especial informando-se, sendo informado e informando sobre todas as matérias relevantes 
no processo educativo dos seus educandos; 
j) Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado; 
k) Conhecer o Regulamento Interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente aos 
seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso activo quanto ao 
seu cumprimento integral. 
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Artigo 113 º 
Deveres dos pais e encarregados de educação 

1. Intervir na educação dos seus educandos. 
2. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 
3. Fazer o seu educando respeitar e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 
4. Respeitar os vários elementos da comunidade educativa. 
5. Renovar anualmente a matrícula do seu educando, enquanto este se mantiver dentro da escolaridade obrigatória. 
6. Cooperar com a Escola para que o seu educando possa ter a formação integral e harmoniosa a que tem direito. 
7. Participar na vida escolar, através das suas organizações próprias. 
8. Participar, quando solicitado, nas actividades educativas programadas pela Escola. 
9. Fornecer ao director de turma, aos docentes do 1º ciclo e aos educadores todas as informações 

pertinentes sobre as características do seu educando. 
10. Contactar o director de turma, no mínimo, em meados e finais de cada período. 
11. Verificar assiduamente os cadernos do seu educando a fim de tomar conhecimento do trabalho 

desenvolvido nas várias disciplinas. 
12. Assegurar a pontualidade do aluno e frequência assídua das aulas e de todas as actividades escolares. 
13. Utilizar a caderneta do aluno, quer para tomar conhecimento de eventuais comunicações, quer para 

contactar os professores. 
14. Participar em reuniões para que seja convocado com o director de turma e outros professores, 

nomeadamente nas reuniões do conselho de turma e conselho de turma de natureza disciplinar, quando 
encarregado de educação representante da turma. 

15. Usar de discrição e sigilo no tratamento de assuntos, que possam pôr em causa o direito à 
privacidade do aluno. 

16.Justificar, perante o director de turma, na caderneta escolar, previamente, ou até ao quinto dia útil 
subsequente, as faltas de presença dadas pelo seu educando. 

17. Dar resposta cabal, num prazo de dez dias, sempre que o director de turma o informe de qualquer 
falta dada pelo seu educando não justificada no prazo legal. 

18. Respeitar os horários de funcionamento do jardim de infância. 
19. No ensino pré-escolar, caso a criança, a título excepcional, deva ser entregue a uma terceira pessoa, 

deverá o encarregado de educação avisar previamente a educadora, que autoriza esta entrega. 
 

Artigo 114º 
Direitos dos pais e encarregados de educação 

1. Intervir na educação dos seus educandos, participando no processo educativo e na vida da Escola. 
2. Exigir que a escola proporcione ao seu educando a formação que vise atingir os objectivos previstos 

pela legislação em vigor. 
3. Zelar para que os direitos do seu educando sejam reais. 
4. Ser tratado com respeito em todas as circunstâncias pelos diversos órgãos de serviços. 
5. Ser regularmente informado sobre a vida escolar do seu educando, nomeadamente no que diz 

respeito ao seu aproveitamento escolar e comportamento cívico. 
6. Ser convocado pelo director de turma dentro de um horário compatível com o seu horário de trabalho. 
7. Poder entrar na escola não apenas quando é convocado, mas também quando por sua iniciativa, 

queira tratar de assuntos que considere relevantes para a educação do seu educando. 
8. Constituir-se em associação de pais e encarregados de educação. 
9. Estar representado no conselho pedagógico, na assembleia e nos conselhos de turma que tenham 

carácter disciplinar, através da associação de pais (sendo o encarregado de educação do aluno com 
processo disciplinar, será representado pelo pai suplente da turma). 

10. Participar nos conselhos de turma, quando representante da associação de pais. 
11. Ser convocado para as reuniões nos prazos estabelecidos pela Lei. 
12. Ter acesso ao processo disciplinar para que foi convocado, de maneira a ter tempo de elaborar a 

sua opinião, propondo conscientemente a pena a aplicar ao aluno. 
13. Participar na execução do Regulamento Interno da escola e na sua discussão. 
14. Ser sempre convocado nos prazos previstos pela Lei, para qualquer reunião onde tenha assento e 

seu direito de representação. 
15. Participar, enquanto representante dos encarregados de educação da turma, na assembleia eleitoral 

para o conselho executivo. 
 

Artigo 115º 
Deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. Ter um comportamento correcto e uma actuação responsável, no desempenho das suas funções. 
2. Cumprir as disposições do Regulamento Interno em vigor. 
3. Contribuir para um clima de solidariedade e ajuda mútua com todos os intervenientes da comunidade 

escolar. 
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4. Procurar resolver com bom senso, espírito de justiça e na base do diálogo franco todas as situações 
que se coloquem. 

5. Colaborar com o corpo docente, não docente e alunos num clima de respeito e convivência 
saudáveis. 

6.Informar os pais e encarregados de educação associados de todos os assuntos do seu interesse. 
7. Sempre que seja solicitada pelos encarregados de educação, tentar resolver da melhor maneira e em 

conjunto com a escola quaisquer problemas que possam surgir. 
8. Reunir periodicamente de acordo com os Estatutos. 
9. Informar o Conselho Executivo, da data das reuniões quando estas se realizem na escola. 
10.Sempre que tiver de se deslocar à escola no desempenho das suas funções deixar uma identificação 

ao funcionário em serviço na portaria, se esta lhe for pedida. 
11. Usar de discrição e sigilo no tratamento de assuntos que possam pôr em causa o direito à 

privacidade do aluno. 
Artigo 116º 

Direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
1. Designar os representantes para a Assembleia. 
2. Intervir como parceiro no processo educativo, expressando livremente a sua opinião na base do 

respeito e bom senso. 
3. Intervir e participar nos órgãos de gestão da escola, através dos seus representantes e de acordo com 

a Legislação em vigor, nomeadamente: 
- na Assembleia Constituinte; 
- na Assembleia; 
- nos Conselhos Pedagógicos; 
- nos conselhos de turma, à excepção dos de avaliação. 
4. Ser informada de toda a documentação, relativa ao ensino educativo, emanada pela escola e de 

interesse para o bom funcionamento da associação de pais. 
5. Participar na elaboração e alteração do Regulamento Interno. 
6. Ter acesso para consulta, nos termos legais, através dos seus representantes, a todas as actas das 

reuniões da assembleia, conselho pedagógico, conselho de turma disciplinar. 
7. Ter resposta relativamente a todas as questões apresentadas oralmente ou por escrito à direcção 

executiva e Conselho Pedagógico em prazo julgado razoável. 
8. Afixar nos termos da legislação em vigor, avisos ou informações nos placardes previamente definidos 

para tal. 
9. Propor e executar projectos de apoio aos alunos. 
10. Levantar junto da direcção da escola questões inerentes a todo o funcionamento da escola. 
11. Reunir com a direcção executiva pelo menos uma vez por trimestre. 
12. Intervir junto das estruturas competentes para que se cumpram as necessidades relativas à escola. 
13. Dispor dentro da escola, para exercício das suas actividades, de uma sala própria, devidamente 

assinalada com vista a uma visível identificação e adequada a um eficiente funcionamento. 
14. Ter acesso à sua correspondência em tempo útil e inviolada. 
15. Ser convocada para todas as reuniões, nos prazos estabelecidos pela lei. 

 

 

7. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
7.1 SALAS DE ESTUDO 
 

No horário de cada turma está previsto um tempo de 45m destinado a sala de estudo. É de 
frequência obrigatória para os alunos com Plano de Acompanhamento e facultativa para os restantes. 
Podes aproveitar este tempo para fazer os trabalhos de casa, tirar dúvidas ou fazer trabalhos de 
investigação pedidos pelos professores, ou cumprires as medidas constantes no Plano de 
Acompanhamento. Nestas aulas são registadas as presenças dos alunos.  
 
7.2 OCUPAÇÃO EDUCATIVA DOS ALUNOS (em caso de ausência do professor) 
 
À semelhança do ano anterior, vão existir actividades de ocupação educativa dos alunos em caso de 
ausência do professor. Estas actividades são de frequência obrigatória, sendo registadas as faltas. 
 
7.3 PLANO DE ACÇÃO PARA A MATEMÁTICA 
 
Com o objectivo principal de despertar o gosto pela Matemática e aumentar o sucesso escolar dos 
alunos a esta disciplina, a Escola D tem um Plano De Acção para a Matemática, inserido na estratégia 
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nacional de combate ao insucesso na disciplina. Serão abrangidas todas as turmas de 6º, 7º e 8º anos 
de escolaridade. 
 
 
 
 
 
8. PARA CONCLUIR 

 
A Escola pretende dar resposta a todas as tuas necessidades. Não hesites em fazer sugestões de 

melhoramento. Para tal, contacta o teu director de turma ou o Conselho Executivo. 
Participa nas actividades! Esta é a tua ESCOLA! 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECLARAÇÃO 

(a devolver assinada ao Director de Turma) 

 

Eu, _________________________________________________________, 

encarregado de educação do aluno __________________________________,  

nº ______ da turma ______ do _____ ano, declaro que recebi o GUIA DO ALUNO / 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÂO do Agrupamento de Escolas de  para o ano lectivo 

2007/08, e tomei conhecimento de todas as informações nele constantes, nomeadamente 

os Critérios de Avaliação e Regulamento Interno (artigos sobre Alunos, Pais e 

Encarregados de Educação) 

 

 _______ de Setembro de 2007 

 

O Encarregado de Educação 
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Anexo 3 

 

GUIÃO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS COM A PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO, COORDENADOR DO 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES, PRESIDENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO, PROFESSORA DO 1º CICLO, 

EDUCADORA DE INFÂNCIA E VEREADOR DE EDUCAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 

 

          Após o primeiro contacto formal com a actual Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Riomar, realizado no 

passado dia 25 de Outubro, fomos informados por esta testemunha que se tivéssemos a possibilidade de conversar com o Coordenador do 

Departamento de Expressões, Presidente do Conselho Pedagógico, Professora do 1º Ciclo, Educadora de Infância e com Vereador de Educação 

da Câmara Municipal, poderia obter informações com relevância para o problema levantado que consistia em conhecer e descrever como é que 

decorreu o processo de avaliação interna de Riomar. Obtida a anuência destes actores para falarem connosco, elaboramos um guião que seguiu os 

princípios utilizados para a primeira entrevista com a Senhora Presidente do Conselho Executivo. No que toca às perguntas colocadas ao Senhor 

Vereador da Educação, estas foram situadas no contexto organizacional e na avaliação do Agrupamento, mais concretamente no processo de 

verticalização, nas competências da autarquia  e nas lideranças. 

Os objectivos por nós definidos são os seguintes: 

           

 Conhecer o órgão ou os órgãos que tomaram a iniciativa da avaliação; 

  Identificar os pressupostos que foram convocados para a auto –avaliação; 

 Conhecer a opinião dos membros do órgão ou dos órgãos que estiveram na origem da iniciativa; 

 Caracterizar as possíveis posições divergentes ou convergentes relativas à auto – avaliação; 



 Conhecer a forma como avaliação da escola foi analisada nos órgãos de direcção e gestão intermédia do Agrupamento de Escolas; 

 Conhecer as expectativas dos docentes com o processo avaliativo; 

 Identificar constrangimentos e potencialidades no e com o processo de avaliação 

 

          As entrevistas a realizar são semiestruturadas e têm por objectivo geral: conhecer o ambiente interno, os jogos internos, a cultura do 

Agrupamento e o impacto da avaliação. 

            O instrumento de gestão da entrevista será um guião com uma estrutura de carácter matricial composto por quatro blocos, objectivos 

específicos, questões e  uma agenda de controlo a se utilizada no caso de ser necessário. 

 
 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 

Bloco A – Legitimar a entrevista e motivar o entrevistado  

          

 Ou seja, esclarecer o entrevistado acerca dos propostos e finalidades da entrevista, garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados. 

 

Bloco B – Procurar conhecer a estrutura organizacional do Agrupamento antes do início do processo de avaliação interna. 

        

 Seguimos os pressupostos teóricos apresentados para justificar este bloco no momento que elaboramos o guião para a primeira entrevista à 

Senhora Presidente do Conselho Executivo. Assim: 



  Se reconhecemos que o comportamento dos actores no seio de uma organização é limitado pelo contexto formal em que actuam e que este 

nunca constitui mais do que uma descrição aproximada do seu funcionamento real em virtude do trabalho real dos actores se afastar muitas vezes 

daquilo que está prescrito e das decisões tomadas no topo da organização ou nos níveis intermédios serem adulteradas, também temos de 

reconhecer que nas organizações existem estruturas informais – não fazem parte dos normativos ou dos organigramas – que por vezes exercem 

mais influência que as estruturas formais. Por isso, e para se conhecer a estrutura organizacional, pensamos que é necessário identificar as partes 

que a compõem, as funções que desempenham, o modo como estão ligadas umas às outras e as suas componentes informais. Assim, a estrutura 

de uma organização é, “o total da soma dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e em seguida assegurar a necessária 

coordenação entre as mesmas” (Mintzberg, 1995, p. 20). 

          A estrutura de uma organização é fruto de um construto social e ela só existe porque existem pessoas que nela habitam. Por isso, esta 

dimensão é frequentemente utilizada como instrumento político em virtude dos planos para a diferenciação e integração organizacional, projectos 

de centralização ou de descentralização, o tamanho e o status do grupo ou do departamento dentro da organização acarretarem intenções ocultas 

ou explicitas relacionada com o poder e são, por isso, indicadores relativos ao jogo de influências, estratégias de controlo ou de autonomia e de 

acções para limitar os papeis e influências de actores – chave (Morgan, 1996), ou como refere Friedberg (1995) os processos de organização 

através dos quais se estabilizam e coordenam as acções e interacções dos indivíduos têm um carácter político na medida em que se baseiam nas 

relações de poder, alicerçadas em interesses, intenções, estratégias, que se articulam através de negociações e confrontações. Assim, interessa-nos 

conhecer: 

 O arranjo estrutural; 

 O tipo de departamentalização; 

 A amplitude do controlo 

 A dimensão e influência dos grupos disciplinares/departamentos; 



 O peso e a influencia das clientelas/lobies 

. 

 

 

Bloco C -  Identificar a  cultura do Agrupamento antes do processo de avaliação interna. 

 

        O mesmo pressuposto do Bloco B, é apresentado para justificar este bloco. Por isso: 

  A cultura de qualquer organização é um factor decisivo no seu funcionamento. Na organização escola a cultura está presente no seu dia a dia, 

nas reuniões formais e informais, nos documentos produzidos, nas estruturas organizativas e nos espaços organizacionais. Recorrendo a Schein 

(1992), a cultura pode ser definida como um padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo á medida 

que aprendem a lidar com os seus problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam suficientemente bem para serem 

considerados válidos. 

           No que toca ao agrupamento em causa, antes da sua verticalização, as escolas do 1º ciclo que dele vieram a fazer parte e os jardins de 

infância caracterizavam-se por uma grande dispersão geográfica, reduzida dimensão, com poucas ou nenhumas ligações entre si e com uma 

estrutura organizativa dirigida pela administração central ou pelas delegações escolares. A nível interno, e quando a dimensão das escola o 

possibilitava, havia uma estrutura organizativa simples centrada no conselho escolar e no director que era eleito por este órgão. Esta dispersão e 

organização deverão ter gerado nos professores do 1º ciclo e do pré – escolar cimentos funcionais muito próprios, valores, papéis, relações e 

interacções que foram transportados para o paradigma organizativo regulamentado pelo decreto – lei nº 115-A/98. Este paradigma organizacional 

introduziu algumas rupturas em relação ao modelo anterior, nomeadamente no que concerne à obrigatoriedade das escolas do 1º ciclo e do pré - 

escolar estarem inseridas em agrupamentos de natureza vertical ou horizontal, e quando a opção fosse por agrupamentos verticais os docentes 



destes ciclos deveriam estar representados no órgão executivo, e no conselho pedagógico e podiam também integrar as listas dos representantes 

dos docentes a serem eleitos para o órgão político, isto é a Assembleia do Agrupamento. 

          O Decreto – Lei nº 115 -  A/98 e a verticalização do Agrupamento produziu também efeitos formais na estrutura organizativa e no 

funcionamento dos professores alocados ao 2º e 3º ciclos. De entre as novas realidades organizacionais será de salientar aquelas que mais 

poderão ter mexido com a anterior cultura organizacional das escolas gerada, em parte, pelo Decreto - Lei nº 769/A – 76: 

 Constituição de departamentos curriculares; 

 Eleição de um coordenador de departamento de entre os professores profissionalizados, tendo preferência quem tivesse formação 

especializada em organização e desenvolvimento curricular ou em formação pedagógica e formação de formadores; 

 Obrigação do coordenador de departamento apresentar à direcção executiva/director um relatório crítico, anual, de actividade 

desenvolvida; 

 Discussão de assuntos técnico pedagógicos de uma forma articulada, tendo como novos parceiros nessa discussão os representantes dos 

professores do pré – escolar e do 1º ciclo; 

 Negociação, apreciação e decisão das políticas de escola na Assembleia do Agrupamento/Escola com a presença de representantes de 

outras clientelas, ou seja, pais, autarquia, funcionários, alunos, forças económicas e culturais. 

 

          As novas realidades organizacionais formalmente possibilitadas pelo Decreto – Lei nº 115-A/98, e a consequente verticalização deviam ter 

gerado por um lado resistências, jogos estratégicos, influências, alianças e disputas pelo poder, por outro implicaram a convivência em espaços 

formais de decisão: conselho executivo, conselho pedagógico e assembleia do agrupamento, isto é, clientelas oriundas de diferentes ambientes e 

com percursos culturais e formativos também diferentes. Assim, interessa-nos conhecer: 

 Os interesses e os anseios dos docentes do pré – escolar e do 1º ciclo; 



 Os interesses e os anseios dos docentes do 2º e 3º ciclo; 

 A forma como se manifestou a cultura organizativa dos diferentes ciclos de ensino após a verticalização; 

 Os jogos e as estratégias utilizadas para a constituição dos departamentos e eleição dos coordenadores dos conselhos de docentes e dos 

departamentos curriculares; 

 A forma como passou a ser feita a articulação entre os diferentes ciclos; 

 A forma como eram analisados e avaliados os relatórios nos órgãos do Agrupamento 

 As relações de trabalho entre os órgãos da direcção e gestão do Agrupamento 

 

Bloco D – Conhecer como decorreu o processo de avaliação no Agrupamento Riomar 

 

A avaliação de uma escola ou de um agrupamento de escolas, mesmo que a iniciativa parta dos órgãos internos, é um processo que deve ter 

leituras plurais a nível interno e em torno dele deve entrar todo um jogo estratégico em que de uma forma explicita ou implícita devem conviver 

interesses diferentes que podem ou não expressar-se por situações por vezes conflituais e por disputas em torno do poder. Por isso, interessa-nos 

conhecer a “história” do processo, os órgãos intervenientes as lideranças e os focos avaliativos. Mas também é importante conhecermos as 

dinâmicas geradas ou não com o desenrolar do processo, assim como o impacto da avaliação, isto é, as percepções que os docentes tiveram em 

relação aos seus efeitos e a forma como olharam para a ajuda da IGE e do “Programa AVES e se desencadearam ou não o seu plano de melhoria. 

 

 

Blocos Objectivos específicos Questões Genéricas 



 

 

Bloco A – Legitimação da 

entrevista, motivação do 

entrevistado  

A1 – Legitimar a entrevista 

 

A2 – Motivar o entrevistado 

 

 

 

Fale de si 

 

 

Bloco B – Contexto organizacional  

do Agrupamento 

B1- Identificar os arranjos estruturais predominantes. 

 

 

B2 – Conhecer o organigrama do agrupamento. 

 

 

B3 – Identificar as áreas curriculares/disciplinas abrangidas 

pelos Departamentos. 

 

 

B4 - Identificar a representatividade dos docentes do pré – 

escolar, 1º, 2º e 3º ciclos nos órgãos de direcção do 

Agrupamento. 

B5 – Identificar as clientelas com mais peso no seio do 

Agrupamento. 

 

 

Fale da organização interna da sua escola, fazendo 

referência ao pessoal docente, administrativo e 

auxiliar; 

 

 

Descreva o funcionamento dos órgãos de gestão e 

administração do seu Agrupamento; 

 

 

Qual é a sua opinião no que toca ao funcionamento do 

Agrupamento? 



B6 – Conhecer a forma como o Agrupamento fomentava a 

participação de outras clientelas. 

 

 

B6.1 – Conhecer a sua representatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco C – Cultura organizacional  

do Agrupamento 

C1 – Conhecer as estratégias utilizadas pela clientela dos 

docentes na constituição dos Departamentos. 

 

C2 – Conhecer os processos eleitorais para os órgãos de 

direcção e gestão do Agrupamento. 

 

C3 – Indagar sobre a forma de trabalhar dos docentes do 

Agrupamento 

 

C4 – Conhecer a forma como o Agrupamento analisava a 

prestação de contas por parte dos coordenadores. 

 

Fale do processo de constituição dos Departamentos, 

Conselho de Docentes e do processo eleitoral relativo 

à eleição dos órgãos de gestão e administração do 

Agrupamento; 

 

 

No seu Agrupamento, como era o trabalho 

colaborativo dos docentes? 

 

 



 

 

C5 – Conhecer as relações de trabalho entre o Conselho 

Executivo, Conselho Pedagógico e Assembleia do 

Agrupamento 

 

C.6 - Conhecer a articulação entre os docentes do pré – 

escolar, do 1º, 2º e 3º ciclo do Agrupamento 

 

Qual é a sua opinião no que concerne às relações de 

trabalho entre os órgãos de direcção do Agrupamento? 

 

 

Faça o balanço do funcionamento dos órgãos de 

direcção do Agrupamento 

 

 

 

 

Bloco D – Avaliação do 

Agrupamento 

D1 – Conhecer a história do processo e os órgãos 

intervenientes 

 

 

D2 –Identificar a liderança ou as lideranças do processo e os 

focos da avaliação 

 

 

D3 – Conhecer as reacções dos docentes em relação ao 

processo avaliativo 

 

Conte a história do processo de avaliação interna 

 

 

 Pode falar dos órgãos que estiveram por detrás do 

processo 

 

 

Durante o processo avaliativo houve lideranças? 

 



 

 

D4 – Conhecer as mais valias geradas comos apoios externos 

 

 

D5 –  Identificar os impactos da avaliação. 

 

 

 

 

 

Tiveram apoio de alguma agência ou serviço? 

Descreva esse apoio. 

 

 

Sente que há melhorias resultantes da avaliação? 

 

 

Questões Específicas – Caso seja necessário 

 

 

Bloco A 

 

 Escolha um nome 

 Diga-nos se exerce ou exerceu funções de gestão de topo ou intermédias 

 

Bloco B 



 Como sente o funcionamento dos serviços internos do Agrupamento? 

 Existia ou existe algum plano de formação interna? Se existia era dirigido a quem? 

 Como é que estavam organizados os professores ao nível técnico – pedagógico? 

 Quais foram as percepções dos docentes do Agrupamento em relação ao processo de verticalização? 

 Fale-me da representatividade dos grupos/departamentos nos órgãos de direcção do Agrupamento após a verticalização 

 Dentro do Agrupamento, após a verticalização, houve grupos/departamentos que sobressaíram pela sua influência interna? 

 Como é que os pais eram convidados a participar na vida do Agrupamento? 

 De que forma se fazia sentir a opinião dos pais nos Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico e Assembleia do Agrupamento? 

 Os alunos tinham Assembleias próprias? Existiam delegados de turma? 

 A autarquia foi parceira activa após a verticalização? Descreva o seu envolvimento. 

 

 

Bloco C 

 

 Fale-me da composição dos Departamentos Curriculares 

 Houve alguns critérios para a constituição dos Departamentos e dos Conselhos de Docentes? Neste processo houve influências? Grupos 

de Pressão? 

 Houve reacções de desagrado em relação à nova organização do Agrupamento? 

 Como é que circulava a informação no seio dos Departamentos e nos Conselho dos Docentes? 



 O trabalho que os professores desenvolviam na preparação das aulas, elaboração de materiais era realizado nas escolas? Se acontecia nas 

escolas, como é que estava organizado?  Com base na Turma? No Grupo Disciplinar? No Departamento? 

 O trabalho articulado acontece com regularidade? 

 Era usual os professores sugerirem aos colegas a assistência às suas aulas? 

 Os Presidentes dos órgãos de direcção e gestão do agrupamento tinham encontros regulares de trabalho? 

 O Presidente do Conselho Pedagógico preparava consigo as reuniões deste órgão? E as da Assembleia de Escola eram preparadas entre os 

três Presidentes? 

 

 

 

 

 

Bloco D  

 De quem partiu a ideia da avaliação? 

 Houve ajudas externas? 

 Como são divulgados os resultados da avaliação? 

 Havia grupos organizados no Conselho Pedagógico? Se existiam, eram constantes ou variavam e faziam alianças de acordo com as 

circunstâncias?  

 A Assembleia de Escola é um órgão que define as políticas  do Agrupamento?  



 E o Conselho Pedagógico e o Conselho Executivo, como é que funcionam e agem?  

 A Assembleia é um órgão sentido no Agrupamento? E os outros órgãos? 

 Como é que os órgãos do Agrupamento lidam com os relatórios de actividade desenvolvida? 

 Em relação à avaliação, qual foi o órgão ou os órgãos que estiveram por detrás do processo? 

 Foram constituídos grupos de trabalho para acompanharem o processo? 

 O que é que tem a dizer do apoio do “Programa AVES” e da avaliação externa por parte da IGE? 

 Da avaliação resultou um plano de melhoria ou não? 

 



 

ANEXO 2 

 

Guião utilizado na 1ª entrevista com  a Presidente do Conselho Executivo 

 

          O primeiro contacto formal com a actual Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento Vertical de Riomar, realizado no passado dia 

25 de Outubro, teve por finalidades explicar o porquê da escolha deste agrupamento para a realização do estudo e pedir autorização para nos 

facultar o projecto educativo, regulamento interno, actas dos órgãos de direcção e de direcção intermédia e também a demais documentos 

(circulares e ofícios internos, notas informativas) que estivessem relacionados com o processo de avaliação interna do agrupamento. Neste 

primeiro contacto apercebemo-nos que a actual Presidente do Agrupamento, pela sua acção, posição e responsabilidade, era uma testemunha 

privilegiada em todo o processo e que por isso, nos poderia dar sinais, transmitir conhecimento, possibilitar a descoberta de contactos humanos 

mais ricos. 

          Tendo em conta que o nosso problema consiste em conhecer e descrever como é que decorreu o processo de avaliação interna de Riomar, 

e, que para isso, será necessário conhecer o contexto interno do Agrupamento antes da avaliação interna e os respectivos jogos de poder, 

estratégias, comunicações e interacções dos diferentes actores. 

          Por isso, vamos através da mobilização do contexto tentar conhecer algumas das envolventes internas da organização, nomeadamente da 

clientela docente que de uma forma directa ou indirecta poderá interferir e influenciar o seu funcionamento, actuação e desempenho. A acção 

exercida por estes actores internos sobre a organização estará relacionada com a sua posição, proximidade e poder dentro da organização. 

           Assim, optamos por realizar uma entrevista exploratória à actual Presidente, por pensarmos que é uma testemunha com conhecimento do 

contexto interno do Agrupamento antes do início do processo de avaliação interna e por isso, um actor que devemos privilegiar e que nos poderá 



ajudar, por um lado, a conhecer o ambiente interno antes do processo de avaliação, por outro, poderá possibilitar o abrir algumas portas para 

responder à primeira questão do nosso problema que é saber “de onde proveio o mandato para a avaliação interna do Agrupamento Vertical de 

Escolas. Pois, com esta pergunta pretendemos: 

 Conhecer o órgão ou os órgãos que tomaram a iniciativa da avaliação; 

  Identificar os pressupostos que foram convocados para a auto –avaliação; 

 Conhecer a opinião dos membros do órgão ou dos órgãos que estiveram na origem da iniciativa; 

 Caracterizar as possíveis posições divergentes ou convergentes relativas à auto – avaliação; 

 Conhecer a forma como avaliação da escola foi analisada nos órgãos de direcção e gestão intermédia do Agrupamento de Escolas. 

 

          A entrevista a realizar é semiestruturada e tem por objectivo geral: conhecer o ambiente interno, os jogos internos e a cultura do 

Agrupamento antes do início do processo de avaliação interna. 

            O instrumento de gestão da entrevista será um guião com uma estrutura de carácter matricial composto por três blocos, objectivos 

específicos, questões e  uma agenda de controlo a se utilizada no caso de ser necessário. 

 
 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 
Presidente do Conselho Executivo 
 
           
           Optamos por organizar o guião de entrevista à Presidente do Conselho Executivo por Blocos, Objectivos Específicos e Formulário de 
Questões. 
 



           Assim, identificamos para este primeiro guião três blocos com o objectivo de: 

 

 

Bloco A – Legitimar a entrevista, motivar o entrevistado e conhecer o número de anos de vida profissional. 

          Ou seja, esclarecer o entrevistado acerca dos propostos e finalidades da entrevista, garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados, 

mostrar a importância da entrevista para o estudo em causa e conhecer o número de anos que a entrevistada tem como professora e gestora, à 

quantos anos faz parte dos quadros do Agrupamento Riomar, o local de residência a e ainda se adquiriu alguma formação especializada para o 

exercício do cargo e se obteve essa formação, quando aconteceu. 

             Ao queremos conhecer o número de anos que a entrevistada tem como professora e gestora, o local de residência e o número de anos de 

pertença ao quadro da escola pretendemos saber por um lado a importância que a cultura da escola atribui às variáveis antiguidade, local de 

residência, experiência na escola e se estas variáveis estão correlacionadas ou não com o exercício do cargo de gestão. Em relação à aquisição de 

alguma formação especializada para o exercício do cargo de gestora o conhecimento desta variável também é importante por poder ser uma mais 

valia para a sua candidatura ao cargo, em virtude de, na organização – escola, o gestor ter de exercer papéis relacionados com os domínios 

decisional, informacional, interpessoal, comunicacional, inovacional, lideracional e organizacional que não podem ser fruto de capacidades 

inatas, ou do aprender fazendo, mas que devem ser adquiridas através da formação. 

 

Bloco B – Procurar conhecer a estrutura organizacional do Agrupamento antes do início do processo de avaliação interna. 

          Se reconhecemos que o comportamento dos actores no seio de uma organização é limitado pelo contexto formal em que actuam e que este 

nunca constitui mais do que uma descrição aproximada do seu funcionamento real em virtude do trabalho real dos actores se afastar muitas vezes 

daquilo que está prescrito e das decisões tomadas no topo da organização ou nos níveis intermédios serem adulteradas, também temos de 



reconhecer que nas organizações existem estruturas informais – não fazem parte dos normativos ou dos organigramas – que por vezes exercem 

mais influência que as estruturas formais. Por isso, e para se conhecer a estrutura organizacional, pensamos que é necessário identificar as partes 

que a compõem, as funções que desempenham, o modo como estão ligadas umas às outras e as suas componentes informais. Assim, a estrutura 

de uma organização é, “o total da soma dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e em seguida assegurar a necessária 

coordenação entre as mesmas” (Mintzberg, 1995, p. 20). 

          A estrutura de uma organização é fruto de um construto social e ela só existe porque existem pessoas que nela habitam. Por isso, esta 

dimensão é frequentemente utilizada como instrumento político em virtude dos planos para a diferenciação e integração organizacional, projectos 

de centralização ou de descentralização, o tamanho e o status do grupo ou do departamento dentro da organização acarretarem intenções ocultas 

ou explicitas relacionada com o poder e são, por isso, indicadores relativos ao jogo de influências, estratégias de controlo ou de autonomia e de 

acções para limitar os papeis e influências de actores – chave (Morgan, 1996), ou como refere Friedberg (1995) os processos de organização 

através dos quais se estabilizam e coordenam as acções e interacções dos indivíduos têm um carácter político na medida em que se baseiam nas 

relações de poder, alicerçadas em interesses, intenções, estratégias, que se articulam através de negociações e confrontações. Assim, interessa-nos 

conhecer: 

 O arranjo estrutural; 

 O tipo de departamentalização; 

 A amplitude do controlo 

 A dimensão e influência dos grupos disciplinares/departamentos; 

 O peso e a influencia das clientelas/lobies 

. 

Bloco C -  Identificar a  cultura do Agrupamento antes do processo de avaliação interna. 



          A cultura de qualquer organização é um factor decisivo no seu funcionamento. Na organização escola a cultura está presente no seu dia a 

dia, nas reuniões formais e informais, nos documentos produzidos, nas estruturas organizativas e nos espaços organizacionais. Recorrendo a 

Schein (1992), a cultura pode ser definida como um padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou desenvolvidos por um grupo á 

medida que aprendem a lidar com os seus problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionam suficientemente bem para serem 

considerados válidos. 

           No que toca ao agrupamento em causa, antes da sua verticalização, as escolas do 1º ciclo que dele vieram a fazer parte e os jardins de 

infância caracterizavam-se por uma grande dispersão geográfica, reduzida dimensão, com poucas ou nenhumas ligações entre si e com uma 

estrutura organizativa dirigida pela administração central ou pelas delegações escolares. A nível interno, e quando a dimensão das escola o 

possibilitava, havia uma estrutura organizativa simples centrada no conselho escolar e no director que era eleito por este órgão. Esta dispersão e 

organização deverão ter gerado nos professores do 1º ciclo e do pré – escolar cimentos funcionais muito próprios, valores, papéis, relações e 

interacções que foram transportados para o paradigma organizativo regulamentado pelo decreto – lei nº 115-A/98. Este paradigma organizacional 

introduziu algumas rupturas em relação ao modelo anterior, nomeadamente no que concerne à obrigatoriedade das escolas do 1º ciclo e do pré - 

escolar estarem inseridas em agrupamentos de natureza vertical ou horizontal, e quando a opção fosse por agrupamentos verticais os docentes 

destes ciclos deveriam estar representados no órgão executivo, e no conselho pedagógico e podiam também integrar as listas dos representantes 

dos docentes a serem eleitos para o órgão político, isto é a Assembleia do Agrupamento. 

          O Decreto – Lei nº 115 -  A/98 e a verticalização do Agrupamento produziu também efeitos formais na estrutura organizativa e no 

funcionamento dos professores alocados ao 2º e 3º ciclos. De entre as novas realidades organizacionais será de salientar aquelas que mais 

poderão ter mexido com a anterior cultura organizacional das escolas gerada, em parte, pelo Decreto - Lei nº 769/A – 76: 

 Constituição de departamentos curriculares; 



 Eleição de um coordenador de departamento de entre os professores profissionalizados, tendo preferência quem tivesse formação 

especializada em organização e desenvolvimento curricular ou em formação pedagógica e formação de formadores; 

 Obrigação do coordenador de departamento apresentar à direcção executiva/director um relatório crítico, anual, de actividade 

desenvolvida; 

 Discussão de assuntos técnico pedagógicos de uma forma articulada, tendo como novos parceiros nessa discussão os representantes dos 

professores do pré – escolar e do 1º ciclo; 

 Negociação, apreciação e decisão das políticas de escola na Assembleia do Agrupamento/Escola com a presença de representantes de 

outras clientelas, ou seja, pais, autarquia, funcionários, alunos, forças económicas e culturais. 

 

          As novas realidades organizacionais formalmente possibilitadas pelo Decreto – Lei nº 115-A/98, e a consequente verticalização deviam ter 

gerado por um lado resistências, jogos estratégicos, influências, alianças e disputas pelo poder, por outro implicaram a convivência em espaços 

formais de decisão: conselho executivo, conselho pedagógico e assembleia do agrupamento, isto é, clientelas oriundas de diferentes ambientes e 

com percursos culturais e formativos também diferentes. Assim, interessa-nos conhecer: 

 Os interesses e os anseios dos docentes do pré – escolar e do 1º ciclo; 

 Os interesses e os anseios dos docentes do 2º e 3º ciclo; 

 A forma como se manifestou a cultura organizativa dos diferentes ciclos de ensino após a verticalização; 

 Os jogos e as estratégias utilizadas para a constituição dos departamentos e eleição dos coordenadores dos conselhos de docentes e dos 

departamentos curriculares; 

 A forma como passou a ser feita a articulação entre os diferentes ciclos; 



 A forma como eram analisados e avaliados os relatórios nos órgãos do Agrupamento 

 As relações de trabalho entre os órgãos da direcção e gestão do Agrupamento 

 

 

Blocos Objectivos específicos Questões Genéricas 

 

 

Bloco A – Legitimação da 

entrevista, motivação do 

entrevistado e vida profissional 

A1 – Legitimar a entrevista 

 

A2 – Motivar o entrevistado 

 

A3 – Conhecer as experiências da vida profissional do 

entrevistado 

 

Fale de si 

 

 

Bloco B – Contexto organizacional  

do Agrupamento 

B1- Identificar os arranjos estruturais predominantes. 

 

 

B2 – Conhecer o organigrama do agrupamento. 

 

 

B3 – Identificar as áreas curriculares/disciplinas abrangidas 

pelos Departamentos. 

 

 

 

Fale da organização interna da sua escola, fazendo 

referência ao pessoal docente, administrativo e 

auxiliar; 

 

 

Descreva o funcionamento dos órgãos de gestão e 

administração do seu Agrupamento; 

 

 



B4 - Identificar a representatividade dos docentes do pré – 

escolar, 1º, 2º e 3º ciclos nos órgãos de direcção do 

Agrupamento. 

B5 – Identificar as clientelas com mais peso no seio do 

Agrupamento. 

 

B6 – Conhecer a forma como o Agrupamento fomentava a 

participação de outras clientelas. 

 

 

B6.1 – Conhecer a sua representatividade. 

 

Qual é a sua opinião no que toca ao funcionamento do 

Agrupamento? 

 

 

Bloco C – Cultura organizacional  

do Agrupamento 

C1 – Conhecer as estratégias utilizadas pela clientela dos 

docentes na constituição dos Departamentos. 

 

 

C2 – Conhecer os processos eleitorais para os órgãos de 

direcção e gestão do Agrupamento. 

 

 

C3 – Indagar sobre a forma de trabalhar dos docentes do 

 

Fale do processo de constituição dos Departamentos, 

Conselho de Docentes e do processo eleitoral relativo 

à eleição dos órgãos de gestão e administração do 

Agrupamento; 

 

 

 

No seu Agrupamento, como era o trabalho 



Agrupamento 

 

 

C4 – Conhecer a forma como o Agrupamento analisava a 

prestação de contas por parte dos coordenadores. 

 

 

C5 – Conhecer as relações de trabalho entre o Conselho 

Executivo, Conselho Pedagógico e Assembleia do 

Agrupamento 

 

C.6 - Conhecer a articulação entre os docentes do pré – 

escolar, do 1º, 2º e 3º ciclo do Agrupamento 

 

colaborativo dos docentes? 

 

 

 

Qual é a sua opinião no que concerne às relações de 

trabalho entre os órgãos de direcção do Agrupamento? 

 

 

 

Faça o balanço do funcionamento dos órgãos de 

direcção do Agrupamento 

 

 

Questões Específicas – Caso seja necessário 

 

 

Bloco A 

 



 Escolha um nome 

 Diga-nos quantos anos tem 

 Diga-nos o número de anos de docência 

 Quantos anos tem de Presidente do Conselho Executivo? Foi sempre Presidente? 

 O cargo de Presidente do Conselho Pedagógico também é exercido por si? 

 Adquiriu alguma formação acrescida ou especializada para o exercício do cargo 

 

 

Bloco B 

 

 Os serviços administrativos funcionavam por sectores especializados, ou com base em gestores de processos? 

 Existiam reuniões regulares entre os serviços administrativos e o Conselho Executivo? E com os auxiliares de acção educativa? Como é a 

distribuição do serviço destes funcionários? 

 Existia algum plano de formação interna? Se existia era dirigido a quem? 

 Como é que estavam organizados os professores ao nível técnico – pedagógico? 

 Quais foram as percepções dos docentes do Agrupamento em relação ao processo de verticalização? 

 Fale-me da representatividade dos grupos/departamentos nos órgãos de direcção do Agrupamento após a verticalização 

 Dentro do Agrupamento, após a verticalização, houve grupos/departamentos que sobressaíram pela sua influência interna? 

 Como é que os pais eram convidados a participar na vida do Agrupamento? 



 De que forma se fazia sentir a opinião dos pais nos Conselhos de Turma, Conselho Pedagógico e Assembleia do Agrupamento? 

 Os alunos tinham Assembleias próprias? Existiam delegados de turma? 

 A autarquia foi parceira activa após a verticalização? Descreva o seu envolvimento. 

 

 

Bloco C 

 

 Fale-me da composição dos Departamentos Curriculares 

 Houve alguns critérios para a constituição dos Departamentos e dos Conselhos de Docentes? Neste processo houve influências? Grupos 

de Pressão? 

 Houve reacções de desagrado em relação à nova organização do Agrupamento? 

 Como é que circulava a informação no seio dos Departamentos e nos Conselho dos Docentes? 

 O trabalho que os professores desenvolviam na preparação das aulas, elaboração de materiais era realizado nas escolas? Se acontecia nas 

escolas, como é que estava organizado?  Com base na Turma? No Grupo Disciplinar? No Departamento? 

 Era usual os professores sugerirem aos colegas a assistência às suas aulas? 

 Os Presidentes dos órgãos de direcção e gestão do agrupamento tinham encontros regulares de trabalho? 

 O Presidente do Conselho Pedagógico preparava consigo as reuniões deste órgão? E as da Assembleia de Escola eram preparadas entre os 

três Presidentes? 



 Havia grupos organizados no Conselho Pedagógico? Se existiam, eram constantes ou variavam e faziam alianças de acordo com as 

circunstâncias? E a Assembleia de Escola era um órgão que definia e avalia políticas ou era uma caixa de ressonância do Conselho 

Pedagógico e do Conselho Executivo? 

 Como é que o Agrupamento lidou com os relatórios de actividade desenvolvida? 
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1. INTRODUÇÃO 
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O Agrupamento de Escolas de , com sede na Escola EB 2,3  foi criado 

no ano lectivo 2000/2001. A Escola sede funciona nas actuais instalações 

desde 1997.  

Desde sempre desenvolve esforços no sentido de bem acolher quem 

chega e de proporcionar um ambiente acolhedor a todos os que aqui 

trabalham ou estudam.  

É neste contexto que surge o Manual de Acolhimento, com o objectivo 

de apresentar o Agrupamento, os seus recursos, os seus projectos e linhas 

orientadoras, bem como outras informações úteis. 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

O concelho de , situado no Litoral Alentejano é, geograficamente, o 

maior do País (1720 km2), embora apresente uma fraca densidade 

populacional (16 hab/km2).  

 A vila de  é uma povoação muito antiga que entrou no domínio 

português em 1066, conquistada por D. Afonso Henriques, tendo recebido o 

seu primeiro foral em 1256 das mãos de D. Afonso III. O património histórico do 

concelho não merece grande realce, à excepção do Forte de Milfontes, que se 

integra no Sistema Defensivo da Costa Alentejana, e das ruínas da Ponte 

Romana de Santa Clara-a-Velha que desempenhou um papel muito importante 

como principal via de comunicação Lisboa-Algarve. 

 A população caracteriza-se por um grande envelhecimento, baixo nível 

médio de instrução, detectando-se ainda uma elevada taxa de analfabetismo. 

 A economia do concelho assenta fundamentalmente na agro-pecuária, 

embora o seu subsolo possua riquezas (ferro e manganês) que não se 

encontram actualmente em exploração. Os seus 55 km de costa têm 

possibilitado, nos últimos anos, um acentuado desenvolvimento turístico do 

litoral o que tem contribuído para uma maior assimetria entre a zona costeira e 

o interior. Este tem apresentado uma desertificação progressiva, virtude do 
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êxodo rural. O isolamento das populações tem conduzido a uma elevada taxa 

de suicídio. 

Com o intuito de travar o desenvolvimento desenfreado do litoral e 

conservar o riquíssimo património natural (geológico, florístico, faunístico e 

paisagístico) que o caracteriza, foi criado o Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, sedeado em , que se pretende um pólo de 

desenvolvimento integrado e sustentado da região. 

Tem-se vindo também a verificar a fixação de comunidades 

estrangeiras, principalmente alemãs, brasileiras, holandesas e inglesas. Cada 

vez mais, e em grande número, assiste-se à chegada de trabalhadores do leste 

europeu que são empregues na construção civil e na agricultura. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O agrupamento de escolas está inserido num meio economicamente 

pobre e de fracos recursos socio-culturais. Grande parte dos alunos reside 

em regime de povoamento disperso, típico do sudoeste alentejano, e em 

alguns “montes” isolados, o que dificulta a comunicação a todos os níveis 

(informação, contactos com a escola, acessibilidade, etc.) e que se traduz 

em sub-comunidades fechadas. Associa-se a este problema a precariedade 

das redes de saneamento básico e de fornecimento de energia eléctrica. 

O Agrupamento de Escolas de integra 5 Jardins-de-infância e 5 Escolas 

Básicas do 1º ciclo. Destes estabelecimentos, salvo o Jardim-de-infância de  

e EB 1 de , todos os restantes integram meios rurais com baixa densidade 

populacional.  

Os JI são de lugar único, com grupos heterogéneos. As Escolas do 1º 

Ciclo de A, L e B dos P têm, no presente ano lectivo 2 turmas cada, a EB1 

de B tem uma turma e a EB1 de O tem oito turmas. 
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A Escola EB 2, 3  é constituída por cerca de três centenas de discentes. 

A Escola continua a acolher alunos que provêm quer da sede de concelho, 

quer das zonas rurais. A maioria dos alunos utiliza os transportes escolares 

e permanece grande parte do seu dia na Escola, encarando-a, muitas vezes, 

como um vasto espaço que nem sempre corresponde às suas expectativas. 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

 

4.1 PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

SERVIÇO TOTAL 

Serviços Administrativos 6 

Auxiliares de Acção Educativa 24 

Guardas-noturnos  2 

Ajudantes de cozinha 5 

 

 

4.2 ALUNOS 

PRÉ ESCOLAR 

JI Nº DE ALUNOS 

A 15 

B 21 

B 25 

L 20 

O 25 

TOTAL 106 

 

 

 

1º CICLO 

EB1 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO TOTAL 

A 9 7 5 5 24 
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B 5 1 9 3 18 

B 14 4 11 7 36 

L 1 10 3 5 19 

O 42 36 38 39 155 

TOTAIS 71 58 66 57 252 

 

2º CICLO 

 Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS 

5º ANO 3 52 

6º ANO 3 65 

TOTAIS 6 117 

 

3º CICLO 

 Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS 

7º ANO 4 76 

8º ANO 3 70 

9º ANO 2 44 

TOTAIS 9 190 

 

4.3 PESSOAL DOCENTE 

PRÉ-ESCOLAR  

JI DOCENTES 

Al C G 

B G L 

B T C 

L P I 

O R A 

Intervenção Precoce I 

FV i 

I M 

 

1º CICLO 

EB 1 DOCENTES 
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Al A 

M 

B A 

B R 

L C 

M 

O E 

A 

I 

P 

A 

A 

T 

T 

 

2º / 3º CICLOS 

GRUPO DE RECRUTAMENTO DOCENTES 

200 

C 

C 

I 

220 

S 

C 

M 

230 

A 

S 

M 

H  

240 

A 

C 

O 

M 

250 N 

260 J 



                                                              

MANUAL DE ACOLHIMENTO  - 7 - 

290 A 

300 

C 

A 

C 

320 J 

330 
C 

S 

400 
J 

A 

420 
M 

M 

500 

R 

H 

E 

M 

510 
C 

M 

520 
N 

A 

530 
G 

T 

550 H  

600 C 

620 
H 

A 

910 
H 

F 

TOTAL 43 

 

 

 

5. PROJECTO EDUCATIVO  
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Título: 

 “CAMINHOS PARA O SUCESSO” 

Objectivo Geral 

- Implementar uma dinâmica geral no Agrupamento, focada no combate ao 

insucesso e elevação do sucesso educativo, integrando todos os elementos da 

comunidade educativa. 

Objectivos específicos 

- Promover a interacção das várias dimensões da educação (socializadora, 

personalizada e instrutiva); 

- Promover o diálogo dentro da Comunidade Educativa; 

- Favorecer a flexibilidade e transversalidade do currículo; 

- Desenvolver actividades que potenciem uma orientação vocacional futura dos 

alunos; 

- Promover uma formação contínua do pessoal docente e não docente ajustada 

às suas necessidades; 

- Integrar o património cultural e social das comunidades  nas práticas 

educativas; 

- Favorecer o trabalho em equipa, contrariando o individualismo; 

- Estimular a participação de todos os agentes no acto educativo; 

- Construir uma uniformidade de linguagem e de práticas educativas dentro do 

Agrupamento; 

- Criar edições regulares de informação sobre as actividades e dinâmicas 

criadas. 
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6. REGULAMENTO INTERNO 

 

O Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de  tem como objectivo 

orientar o regime de funcionamento das Escolas do Agrupamento, cada um dos 

seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos 

serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres da comunidade 

educativa, no âmbito da legislação em vigor. 

 

7. PROJECTO CURRICULAR DE AGRUPAMENTO 

 

Em toda e qualquer prática educativa escolar está sempre presente um 

determinado modo de concretizar uma opção de gestão curricular. Existe 

sempre uma opção sobre o que ensinar, como organizar a aprendizagem e 

como avaliar os seus resultados, ou seja, a gestão curricular é inerente a 

qualquer prática docente.  

 É com base neste pressuposto que surge um Projecto Curricular de 

Escola, a fim de dar forma às opções curriculares tomadas por esta Escola, em 

função da realidade educativa que se nos depara, dentro das balizas 

estabelecidas e controladas a nível nacional. 

 Sendo o tema do Projecto Educativo “Caminhos para o Sucesso”, está 

desde já definido o objectivo último da política educativa deste estabelecimento 

de ensino: promover o sucesso de todos quantos aqui estudam e trabalham. 

De que modo? Através das prioridades estabelecidas neste Projecto Curricular 

de Escola e nos Projectos Curriculares de Turma.  

 Todos estes projectos são abertos e dinâmicos, uma vez que à medida 

que os vamos pondo em prática, devemos reflectir sobre os resultados, 

fazendo uma avaliação contínua, de modo a ajustar e reajustar em função dos 

resultados obtidos e desejados. 
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8. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

ASSEMBLEIA DE ESCOLA: 

Presidente: Cl 

 

CONSELHO EXECUTIVO: 

Presidente: S 

Vice-presidentes: A 

      H 

      M 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

Presidente: 

 

CONSELHO DE DOCENTES PRÉ ESCOLAR: 

Presidente: G 

 

CONSELHO DE DOCENTES 1º CICLO 

Presidente: T 

 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES (COORDENADORES) 

LÍNGUA PORTUGUESA: C 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: C 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS: A 

MATEMÁTICA: S 

CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS: A 

ÁREA ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA: T 

EDUCAÇÃO FÍSICA: J 

EDDUCAÇÃO ESPECIAL:  
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9. CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Início das Actividades  11 de Setembro 

Termo das Actividades 9 de Julho 

Interrupções 

5 dias úteis entre 18 de Dezembro e 2 de Janeiro

19 e 21 de Fevereiro  

5 dias úteis entre 26 de Março e 9 de Abril 

 
 

ENSINO BÁSICO 
 

Períodos Início Termo 

1º 15 de Setembro 15 de Dezembro 

2º 3 de Janeiro 23 de Março 

3º  10 de Abril 
8 de Junho (9º ano) 

22 de Junho (restantes anos)

 
 

Interrupções  

18 de Dezembro a 2 de Janeiro 

19 a 21 de Fevereiro  

26 de Março a 9 de Abril 
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10. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

O Plano Anual de Actividades é apreciado pelo Conselho Pedagógico, 

no início de cada ano lectivo, estando neste momento, em elaboração. 

Trata-se de um projecto aberto, que a cada momento pode ser enriquecido 

com novas propostas. 

 

11. PLANO DE SEGURANÇA: PROCEDIMENTO EM CASO 

DE EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

A ordem de evacuação é dada pela presidente do conselho executivo ou 

por quem a substitua, através de sinal sonoro. Os ocupantes saem das 

instalações e, seguindo as indicações existentes em cada sala, dirigem-se 

para o campo de jogos (o ponto de encontro). O professor responsável pela 

turma confere os alunos no ponto de encontro (para tal tem de fazer-se 

acompanhar pelo livro de ponto). No ponto de encontro os alunos ocupam o 

lugar destinado à sua turma. O regresso à normalidade é da 

responsabilidade da chefe de segurança.  

 

12. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

12.1 ESCOLA 

 Decreto Lei 115-A/98 de 4 de Maio – Regime de Autonomia e Gestão 

das Escolas e Agrupamentos 

 Lei 24/99 de 22 de Abril – 1ª Alteração ao Decreto Lei 115-A/98 

 Decreto Regulamentar 10/99 de 21 de Julho - Quadro de competências 

das estruturas de orientação educativa 

 Decreto Lei 6/2001 de 18 de Janeiro - Princípios orientadores da 

organização curricular  

 Despacho nº 12 591/2006 de 16 de Junho – funcionamento do Pré 

escolar e 1º Ciclo 
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12.2 ALUNOS 

 

 Lei 30/2002 de 20 de Dezembro – Estatuto do aluno do ensino não 

superior 

 Despacho normativo 1/2005 de 5 de Janeiro – Avaliação dos alunos do 

ensino não superior 

 Despacho Normativo nº 50/2005 de 9 de Novembro – Planos de 

recuperação, acompanhamento e desenvolvimento 

 Despacho Normativo nº 18/2006 de 14 de Março – Alterações ao 

Despacho Normativo nº 1/2005 de 5 de Janeiro 

 

12.3 PESSOAL DOCENTE 

 

 Decreto-lei 1/98 de 2 de Janeiro – Estatuto da Carreira Docente 

 Decreto-lei 121/2005 de 26 de Julho – Alterações ao Estatuto da 

Carreira Docente 

 Despacho nº 16794/2005 de 3 de Agosto – Formação contínua 

 Lei nº 43/2005 de 29 de Agosto – Determina a não contagem do tempo 

de serviço para efeitos de progressão na carreira 

 Decreto-lei nº 20/2006 – Concursos de pessoal docente 

 Decreto-lei nº 27/2006 – Grupos de selecção e recrutamento de pessoal 

docente 

 Despacho nº 13 599/2006 de 28 de Junho – Regras de organização do 

trabalho semanal do pessoal docente 

 

 

O Conselho Executivo deseja a todos um BOM TRABALHO! 
 
 

 



Anexo 14 

 

MATRIZ DE PLANEAMENTO DE RIOMAR 

 

VECTOR DE 

ACTUAÇÃO 

MEDIDAS A DESENVOLVER e 

tarefas/procedimentos/estratégias/ 

acções complementares 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO POPULAÇÃO ALVO CALENDARIZAÇÃO 

Transmissão/ 

divulgação do PEA 

e a sua filosofia 

 

Apresentação/divulgação em sessões de 

esclarecimento/formação: 

. Assembleia: aprovação do PEA 

.Grupo PEA: painéis ( Profs.; prof. titular 

de turma; educadores)       apresentação 

pp /Brochura / moodle 

. Alunos: CDT      DT       Formação 

Cívica / moodle 

. Pessoal não docente: Grupo PEA        

reuniões em pequenos grupos       

reflexão/discussão 

. Encarregados de educação: Grupo 

PEA         Ass. Pais        Pais e e.e. 

.Outros parceiros: Município, Fundação 

Odemira, TAIPA, GNR, CPCJ, Centro de 

Saúde, técnicos de reinserção social        

envio de cópia 

Assembleia  

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Grupo PEA 

Coord. Directores de Turma 

Directores de turma 

Coord. de  Departamento 

Associação Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia  

Pessoal docente 

Pessoal não docente 

Pais e encarregados de 

Educação; 

Alunos 

Autarquia; 

Instituições parceiras 

 

Até meados do 

2º período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º período 

 

 



.Recolha de opiniões dos diferentes 

grupos-alvo: grelhas para sugestões, 

fórum no moodle. 

.Apresentação das opiniões dos diferentes 

grupos pelo Grupo PEA 

. Revisão de estratégias 

.Auto-revisão periódica das metas e 

prioridades do agrupamento 

. Estabelecimento de um número restrito 

e manipulável de prioridades para a acção  

Conselho Executivo 

Grupo PEA 

Associação de Pais 

 

 

 

Aprofundamento 

dos processos 

avaliativos 

 

. Aprofundamento da avaliação 

/caracterização do agrupamento 

. Monitorização do cumprimento PEA 

. Monitorização dos resultados 

académicos 

. Continuação do processo de auto-

avaliação através do aprofundamento de 

reflexões sobre os resultados do 

Programa AVES 

. Maior acompanhamento da 

implementação dos Planos de 

Acompanhamento e Recuperação 

. Relatório anual de monitorização do PEA 

. Organização do trabalho em equipa 

. Reuniões frequentes de planificação 

. Reuniões frequentes para solucionar 

 

Assembleia  

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Grupo PEA 

Pessoal Docente 

Departamentos curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal docente 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

 

Balanço no final 

do ano lectivo 

 



problemas entre grupos de professores 

. Processos bem desenhados para pôr em 

prática iniciativas de programas 

específicos, assim como para assegurar a 

sua consecução e avaliação 

 

 

 

 

Disciplina 

 

. Divulgação do Regulamento Interno 

. Divulgação de legislação 

. Aplicação do Regulamento Interno e da 

legislação 

. Sensibilização da comunidade educativa 

para o cumprimento do Regulamento 

Interno 

.Identificação de problemas 

comportamentais 

.Valorização do papel do delegado de 

turma 

 

 

Assembleia  

Conselho Executivo 

Pessoal docente 

Pessoal não docente 

Conselhos de Turma 

Associação de Pais 

Pais e encarregados de 

educação 

Delegados de turma 

 

Comunidade educativa 

 

Ao longo de todo 

o ano lectivo 

Correcta imagem 

de  

Agrupamento 

. Divulgação do PEA junto da comunidade 

educativa 

. Envolvimento / compromisso da 

comunidade educativa  

. Divulgação / utilização da plataforma 

 

 

 

 

Assembleia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



moodle 

. Sensibilização dos encarregados de 

educação sua aproximação do papel da 

escola na vida dos alunos  

.Consciencialização dos encarregados de 

educação do papel da escola na vida 

futura dos alunos  

. Visão e missão do agrupamento: 

- clara e acessível para a maioria dos 

docentes e restantes elementos da 

comunidade educativa 

- partilhada pela maioria dos elementos 

-percebida como significativa para a 

maioria 

-presente nas decisões e tomadas de 

decisão 

. Divulgação/promoção do funcionamento 

do Agrupamento e das actividades 

escolares 

. Recepção de sugestões 

Conselho Executivo 

Pessoal não docente 

Associação de pais e ee 

Directores de turma 

Professores titulares de turma 

Educadores 

 

 

 

Comunidade educativa 

 

 

Até final do 2º 

período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 

 

 

 

 

 

 

Implementação/di

vulgação/transmis

são da Cultura da 

. Replicar as boas práticas do pessoal 

docente, alunos e encarregados de 

educação 

 

Conselho de Executivo 

Conselho Pedagógico 

 

 

 

 

 

 



excelência . Partilha de êxitos 

. Divulgação dos nomes dos alunos  

Quadros de Valor e Excelência 

. Partilha de aquisição de métodos de 

estudo praticados pelos alunos 

distinguidos. 

. Participação em projectos extra-

curriculares e para a comunidade 

. Valorização de todos os alunos segundo 

as suas necessidades e aptidões  

. Compromisso da comunidade educativa 

na ajuda aos alunos com mais 

necessidades educativas 

. Estímulos para uma discussão aberta, 

relativa às dificuldades identificadas pela 

comunidade educativa 

. Partilha de metodologias de sucesso 

usadas na sala de aula 

 

Grupo PEA 

Directores de turma 

Pessoal docente 

Coordenadores de 

departamento 

Associação de Pais e 

encarregados de educação 

Delegados de turma 

 

 

 

 

Comunidade educativa 

 

 

Ao longo do 

período de 

vigência do PEA 

Participação dos 

encarregados de 

educação 

. Mobilização da Associação de Pais em 

relação ao envolvimento dos pais e 

encarregados de educação  

. Envolvimento dos pais e encarregados 

de educação na vida escolar dos seus 

educandos  

.Implementação de uma cultura 

 

Assembleia 

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Grupo PEA 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação 

 

 

 

 

 

 

Pais e encarregadso de 

 

 

 

 

 

Ao longo do 

período de 



colaborativa / concertação de estratégias 

e de objectivos entre a escola e a família 

. Melhoria da comunicação entre a escola 

e os pais e encarregados de educação 

. Melhoria da comunicação entre a escola 

e a comunidade  

. Sensibilização dos pais e encarregados 

de educação no contacto regular com o 

director de turma  

. Emprego de uma estratégia sistemática 

para implicar alunos, pais e professores 

nas finalidades da escola 

. Incentivo à procura de maior 

escolaridade e educação continuada por 

parte dos pais. 

Pais e Encarregados de 

Educação 

Pessoal Docente 

Directores de turma 

Coordenador dos directores de 

turma 

educação vigência do PEA 

Pré-escolar e 1º 

ciclo de 

importância 

crucial 

 

. Mobilização dos encarregados de 

educação  

.Consciencialização dos pais e 

encarregados de educação do papel da 

escola na socialização dos alunos 

. Consciencialização do trabalho dos 

professores 

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Conselho docentes pré-escolar 

Conselho docentes 1º ciclo 

Associação de Pais 

Pais e Encarregados de 

Educação 

Professores do 1º ciclo 

Educadores 

 

Pais e encarregados de 

educação 

Pessoal docente 

 

 

Ao longo do 

período de 

vigência do PEA 

Articulação entre 

ciclos de 

.Reconhecer a sua importância 

.Sentir necessidade para a sua prática 

 

Pessoal docente 

 

 

 

 



escolaridade . Tomar consciência das competências 

essenciais de cada ciclo 

 

 

 

Conselho docentes pré-escolar 

Conselho docentes do 1º ciclo 

Departamentos curriculares 

 

Pessoal docente 

Ao longo do ano 

lectivo 

Formação 

 

. Sentir necessidade de formação 

. Desejar complementar a formação inicial 

. Organizar grupos especializados / 

consonância de interesses 

. Crenças partilhadas e sua importância 

para o desenvolvimento profissional 

contínuo 

. Tempo dedicado regularmente ao 

desenvolvimento profissional na escola 

 

 

Centro de Formação 

Pessoal docente 

Pessoal não docente 

 

  

Pessoal docente 

Pessoal não docente 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo e durante 

a vigência do 

PEA 

Regulamentação 

 

. Normas de apoio mútuo    

Desenvolvimento 

e gestão 

curricular-

diversidade/ 

flexibilidade 

. Projectos de Departamento (objectivos, 

protocolo de avaliação pedagógica, 

combate ao insucesso, orientações 

metodológicas, articulação inter e intra 

ciclos, opções e decisões de 

desenvolvimento curricular, medidas de 

apoio) 

. Elaboração de critérios de avaliação  

.Fomento da observação mútua dos 

 

 

 

 

Conselho de docentes 

Departamentos curriculares 

Conselho Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Pessoal docente 

 

 

 

 

 

Ao longo do ano 

lectivo 



grupos-turma 

. Divulgação de boas práticas 

. Troca de experiências 

 

 

 

 

Atmosfera/clima/ 

arquitectura 

 

. Elaboração de um plano de 

requalificação e adorno dos espaços 

escolares 

. Organização de espaços físicos para o 

trabalho em equipa 

. Apoio às decisões arriscadas 

 

Assembleia  

Conselho Executivo 

Departamentos curriculares 

Conselho Administrativo 

Delegados de turma 

 

 

Alunos 

Pessoal docente 

 

 

Ao longo da 

vigência do PEA 

 

 

Parcerias/ 

articulação 

interinstitucional 

 

. Divulgação do PEA 

. Desenvolver projectos em comum 

.Apoio de planos para o desenvolvimento 

institucional 

.  Manutenção de intercâmbios francos e 

sinceros com outros parceiros 

 

Assembleia 

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

 

Alunos 

Pessoal docente 

Pais e encarregados de 

educação 

Autarquia 

Outros parceiros 

 

 

Ao longo da 

vigência do PEA 

 

 

Inovação 

 

. Experimentação de novas estratégias 

. Partilha de boas práticas 

. Candidatura a projectos  

. Aposta na utilização de novas 

tecnologias 

 

Conselho Executivo 

Departamentos curriculares 

Conselho Pedagógico 

 

Pessoal docente 

Alunos 

 

Ao longo da 

vigência do PEA 

 

Sinalização dos 

casos complicados 

. Diversificar formas de apoios para os 

alunos em situação crítica 

. Divulgação de boas práticas  

 

Professores do Ensino Especial 

Departamentos curriculares 

 

 

Alunos 

 

Ao longo da 

vigência do PEA 



+ Atenção aos 

alunos com NEE’s 

. Conseguir que os alunos com 

necessidades educativas especiais 

alcancem as metas dos seus planos 

individuais  

 

 

 

Autonomia e 

responsabilização 

. Elaboração do plano de autonomia 

 

 

   

 

 

Sub-

projectos/progra

mas 

 

Programa de civilidade 

Projecto de Educação para a saúde 

Projecto Fica bem… Fica em forma 

Análise da viabilidade de Desporto 

Escolar 

 

 

 

 

 

Conselho Executivo 

Conselho Pedagógico 

Departamentos curriculares 

 

 

 

 

 

Alunos  

 

 

 

Ao longo da 

vigência do PEA 

 

Plano Anual de 

Actividades 

. Elaboração da responsabilidade dos 

departamentos de acordo com o PEA 

. Articulação das diferentes actividades 

propostas no PAA com o PEA 

 

Assembleia 

Conselho Executivo 

Departamentos curriculares 

Conselho de docentes pré-

escolar 

Conselho de docentes 1º ciclo 

 

 

Comunidade educativa 

 

 

Anualmente 

 

 

. Canalização de recursos para a apoiar o 

necessário desenvolvimento profissional 

 

Assembleia 

 

 

 

 



Investimento 

Orçamental 

. Disponibilidade de recursos curriculares 

. Acesso à assistência técnica para 

implementar novas práticas 

. Disponibilidade de uma biblioteca 

profissional com intercâmbio entre 

professores  

Conselho Executivo 

Conselho Administrativo 

 

Comunidade educativa 

Ao longo da 

vigência do PEA 

 

Educação especial e intervenção precoce 

 

Projectos de disciplina/área curricular 

 

Actividades de enriquecimento curricular- 1º ciclo 

 

Plano de formação 

 

Actividades de enriquecimento curricular (2º e 3º ciclos)- Desporto Escolar 

 

Projectos diversos- articulação com o PEA 

 

Projecto Curricular- O currículo- opções nossas  

 

Trabalhos de casa 

 

Metodologias de trabalho nas aulas 

 

 



Regulamentação 

 

Auscultação dos pais e ee 

 

Articulação do PEA e a nova legislação. 

 

Plano de desenvolvimento de autonomia (de acordo com a lei) 

Autonomia e gestão pedagógica- papel dos órgãos. 

 

Orçamento da escola 

 

 

 

 

 

 

Contratos de autonomia 

 

CPCJ 

TAIPA 

Centro de Saúde 

Projectos por disciplina 

 

Câmara Municipal de Odemira 

 

 



Resultados AVES 

 

Planos de acompanhamento e de recuperação.- extensão ao 1º ciclo? 

Negação absoluta dos CEF, PIEFS 

 

Orgânica do CP, constituição do CP 

 

Registos de avaliação do desempenho/relação com o PEA 

 

Avaliação dos docentes 

 

Educação para a saúde 

 

Distribuição de serviço 

 

Programa de desenvolvimento da matemática e de Língua Portuguesa- Plano Nacional de Leitura e de Acção de matemática 

 

Ensino Artístico 
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Anexo 5  
 
Nota de Campo nº 3 - Encontro com funcionários - 11/02/08 
 
Cheguei à Escola Sede do agrupamento por volta das 10.00 h, para uma entrevista que 

estava agendada com o Coordenador do Departamento das Expressões para as 10.30 h. 

dirigi-me ao Conselho Executivo para dar os bons dias e solicitar o empréstimo de um 

cartão para tomar o meu primeiro café da manhã. Só estava um Vice – Presidente. A 

Presidente tinha ido para uma reunião na Direcção Regional de Educação sobre a 

avaliação dos professores e os Vice – Presidentes responsáveis pela Educação Pré – 

Escolar e pelo 1º Ciclo estavam a fazer substituições. No entanto,  Hoje, não era 

necessário cartão. O sistema informático estava com problemas e voltou a circular o 

dinheiro. Perguntei ao Vice – Presidente como é que resolviam o problema, no caso de 

haver alunos professores ou funcionários que tinham o seu cartão carregado e não 

tinham trazido dinheiro. Informou-me que ninguém ficava sem ser servido. Era 

registado o nome da pessoa e o consumo e quando o sistema ficasse operacional o 

gestor do sistema tinha um cartão mestre com o qual procedia ao desconto do gasto no 

cartão dos utentes, sendo depois devolvido um recibo aos utentes. Lá me dirigi ao Bar 

para tomar o meu café e aproveitei para entabular conversa com as três funcionárias que 

estavam a prestar serviço naquele espaço. Além de me dizerem que havia uma 

rotatividade funcional que era feita anualmente – todas elas já tinham passado pelos 

diferentes serviços, com a excepção da reprografia - assumiram que havia um grande 

espírito de entreajuda – “quando o serviço aperta nalgum sector, damos uma 

mãozinha”- e que existia uma boa relação com os alunos, professores e órgão de gestão. 

No entanto, estavam bastante ansiosas com a notícia de que iam passar para a tutela da 

Câmara Municipal. Indaguei sobre a origem da notícia e disseram-me que corria pela 

Vila e pelas escolas. Reunião com a Câmara ou com o Conselho Executivo sobre o 

assunto ainda não tinha havido nada. 
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Anexo 5 
 
Nota de campo nº 2 - Conversa com a Presidente do Agrupamento após a primeira 
entrevista – 21/01/08 
 
Após a entrevista, a Presidente sentiu necessidade de me dizer que andava um pouco 

tensa e nervosa em virtude das alterações legislativas recentemente decretadas e as 

consequências que estavam a advir para o clima de trabalho e para o ambiente racional 

no Agrupamento. Segundo ela, a nova carreira docente, a avaliação dos professores, o 

novo estatuto do aluno e a nova legislação sobre a educação especial não deixavam 

tempo útil para o Agrupamento pensar nas melhores respostas educativas para os 

alunos. A necessidade das alterações ficarem insertas nos regulamentos internos 

obrigava a que os órgãos das escolas andassem em reuniões permanentes causando 

desgastes e atritos que não eram usuais no Agrupamento. O Conselho Executivo ao 

nível do seu funcionamento interno também estava a ressentir-se desta situação e 

segundo ela, nos últimos meses a gestão que estavam a fazer era meramente a corrente. 

Questionei – a sobre o tipo de atritos internos e neste encontro mais informal respondeu 

que está localizado no grupo de Educação física e na Educação Especial. 

Este problema está directamente relacionado com a constituição dos Departamentos 

Curriculares e a obrigatoriedade de serem constituídos nos Agrupamentos seis 

Departamentos. Ora, acontece que o “novo” Departamento de Expressões deve 

englobar, entre outras,  duas áreas disciplinares que tinham representação própria no 

órgão pedagógico: educação física e educação especial. 

Na continuação da nossa conversa, quis saber se as posições manifestadas têm um 

cunho individual ou reflectem a posição de grupo. A Presidente afirmou que as duas 

coisas estão presentes. E, que por um lado é o peso de um grupo disciplinar da 

disciplina de Educação Física acompanhado de alguma preponderância e influência na 

escola sede da pessoa que o representa. Por outro, é a Educação Especial que quer ter 

um Departamento próprio e a inerente representatividade no Conselho Pedagógico. 

Mas, segundo a Presidente do conselho Executivo, a educação especial estava habituada 

a trabalhar no Agrupamento sem prestar contas a ninguém, e alegava a sua 

especificidade para questionar as orientações do órgão de gestão. 



 1

Anexo 5 

 

Nota de Campo nº 4 – Novamente o ambiente e o encontro com o ex – Presidente 

da Comissão Executiva Instaladora - 14/02/08 

 

 

Voltei à Escola de Riomar para me encontrar com a doente do ensino  pré – escolar, 

com quem estava agendada uma entrevista para as 15.30 h. Tinha decidido que chegaria 

mais cedo à escola sede para poder passar algum tempo na sala de professores. Assim, 

eram 14.10 h, estava a bater à porta do Conselho Executivo para dar as boas tardes e 

também para os relembrar das razões da minha presença na escola. Neste dia efectuei 

duas entrevistas. Fui recebido pela Presidente que me questionou sobre a hora da minha 

chegada. Informei-a que queria passar algum tempo na sala de professores e por causa 

disso tinha chegado mais cedo. Perguntou-me se era necessário acompanhar-me ao que 

respondi que não se justificava em virtude da sala ser mesmo ao lado. 

A sala de professores é um espaço de dez por quatro metros quadrados com uma grande 

mesa ao meio, vários sofás estão encostados às paredes, há armários para os livros de 

ponto e vários placares com informações do Conselho Executivo, do Conselho 

Pedagógico e informações sindicais todas elas alusivas ao novo estatuto dos docentes e 

à  avaliação. Não havia nenhum placar para a Assembleia do Agrupamento, nem 

nenhuma informação deste órgão. Com a aproximação da hora de entrada para as aulas 

da tarde, os professores iam chegando, davam as doas tardes e recolhiam os livros de 

ponto e as chaves das salas. 

 Encontrava-me  a conversar com o Presidente do Conselho Pedagógico e eis que chega 

um professor que tinha sido o Presidente da Comissão Executiva Instaladora na altura 

da verticalização. Como já nos conhecíamos o reencontro foi fácil. Indagou o que é que 

andava a fazer na escola. Após uma explicação muito sucinta e acordamos tomar uma 

água, num café, às 17 h, no centro da Vila para colocarmos a conversa em dia. 

 Após ter entrevistado a coordenadora do pré – escolar dirigi-me para o café onde já 

estava o B à minha espera. Aproveitei a nossa conversa para lhe perguntar se me podia 

falar da sua passagem pelo órgão de gestão e também se podia utilizar a informação 

para uma nota de campo para a minha investigação, ao que ele anuiu. 

Quem é o B? 
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É um professor que dirigiu todo o processo da verticalização que ocorreu na escola de 

Riomar a partir do ano lectivo 1999 /2000. No ano lectivo de 2001/2002, decidiu não 

continuar e concorreu para uma escola vizinha, onde permaneceu durante três anos, 

tendo voltado à escola de Riomar em 2004/ 2005. 

O B, antes de ser Presidente da Comissão Executiva Instaladora andou como provisório 

de escola em escola, acabando por fazer o estágio na Madeira no ano lectivo de 

1995/96. Após o estágio permanece na Madeira por mais dois anos tendo sido assessor 

de um Director Executivo ( na Madeira aplicaram com algumas variantes o modelo de 

gestão escolar instituído pelo Decreto - Lei nº 172/91). Concorre para o Continente no 

ano lectivo de 1998/99 e no ano seguinte é designado pelo Senhor Director Regional de 

Educação Presidente da Comissão Instaladora do Agrupamento Vertical de Escolas de 

Riomar. 

Quando chega à Presidência encontra, segundo ele, no seio dos professores, vários 

interesses instalados que já não existiam na Madeira, nomeadamente a escolha das 

turmas, dos anos, do dia livre e até do horário de entrada e de saída. Decide, então, 

implementar algumas mudanças que passaram por acabar com os dias livres pré -  

definidos, a escolha das turmas, avançar com as aulas de substituição, que segundo ele, 

já se praticavam na Madeira, e deitar mão da prerrogativa que tinha, enquanto 

Presidente da Comissão Executiva Instaladora, que era de nomear os professores para o 

Conselho Pedagógico. 

 Questionei-o sobre as reacções a estas medidas e a resposta foi: houve contestação, 

chegando ao ponto de alguns professores lhe mandarem bocas de autoritário e 

desumano. 

 Perguntei se tinha conseguido levar estas mudanças até ao fim, ao que me respondeu 

que teve de ceder na nomeação para o Conselho Pedagógico e as aulas de substituição 

mantiveram-se, mas a sua concretização teve muitas falhas. 

Em seguida sugeri que  abordasse  a verticalização do agrupamento. Segundo ele, os 

grandes problemas eram levantados pelos professores do 1º ciclo e por duas ordens de 

razão: 

1ª – Não se terem pronunciado sobre o tipo de verticalização; 

2ª – A excepção que tinha sido criada para um agrupamento (no concelho há cinco 

agrupamentos verticais e um horizontal). 

Segundo ele, a opção pelos Agrupamentos horizontais era a mais desejada pelos 

professores do 1º ciclo. Mas, os problemas não se ficavam por aqui. Existem dezassete 
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Freguesias e os Agrupamentos a constituir eram cinco. Havia os problemas das 

Freguesias com as suas escolas e que faziam fronteira e as Freguesias eram de cores 

politicas diferentes e concertar estas divergências e diferenças de sensibilidade foi 

segundo ele muito complicado. 

Depois já com a verticalização no terreno foram os problemas gerados por ter de fazer 

um novo Regulamento Interno, um novo Projecto Educativo do Agrupamento, as verbas 

da Câmara que continuavam a ir para as escolas em vez de irem para a escola sede, a 

gestão do pessoal auxiliar do 1º ciclo com uns funcionários tutelados pela Câmara e 

outros pelo Ministério da Educação. 

E agora como sente que está o Agrupamento, passados que foram estes oito anos? 

Perguntei. Eis a resposta: agora o órgão de gestão está no céu! Pedi para que fosse mais 

explícito, ao que ele correspondeu: os concursos deixaram de ser anuais e assim o órgão 

de gestão já sabe com o que conta para três anos; as substituições estão assumidas e 

interiorizadas no Agrupamento; o horário de trabalho é de Segunda a Sexta-feira; o 

Director vai passar a escolher os coordenadores de departamento no Conselho 

Pedagógico.  

E, a avaliação que decorreu no Agrupamento como é que a sente? A avaliação já vem 

detrás com o PEPT 2000, e quando fizemos o Projecto educativo do agrupamento já 

fizemos questionários e inquéritos aos pais, alunos e professores. Depois, tivemos a 

ideia da actual Presidente para pedir apoio a uma empresa externa, toda uma consulta ao 

Agrupamento por causa da revisão do Projecto educativo e em Novembro a avaliação 

externa através da IGE. 

 E, as relações entre os órgãos das escolas e os professores, perguntei. Somos poucos, 

conhecemo-nos todos e as relações são boas. Por vezes a Presidente é um bocado 

controladora e centralizadora. Mas eu que passei por lá temos de tomar decisões que 

vêm de cima e que muitas vezes não nos agradam. 
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Anexo 5 

 

Nota de campo nº 5 – Conversa com um membro da Associação de Pais - 20/06/08 

 

  

No agrupamento existem duas associações de pais. A da Escola Sede que é composta 

por representantes dos pais dos alunos do 2º e 3º ciclo e a associação dos pais de uma 

escola do 1º ciclo situada no centro da Vila.  

 Consegui através de um contacto informal com  a associação de pais da escola sede que 

um dos seus membros tivesse uma conversa comigo. O pai que se disponibilizou faz 

parte da direcção da associação de pais da escola sede e é professor numa escola 

secundária. O local do encontro foi no seu local de trabalho, para o qual solicitei um 

espaço ao Presidente do Conselho Executivo. A conversa decorreu com muita 

informalidade e foi inicialmente centrada num conflito que existe na escola sede do 

Agrupamento. A primeira nota a que fez referência foi a  este conflito, isto é, a 

existência de problemas graves com os professores de Educação Física  por causa dos 

critérios de avaliação desta disciplina, com os quais os pais não concordam, o que levou 

a direcção da associação a pedir pareceres ao “peritos”e a apresentar queixa à Direcção 

Regional de Educação. A segunda nota a que fez referência foi que a posição do 

Conselho Executivo e do Conselho Pedagógico tem sido de sustentar os critérios de 

avaliação e isso, conduziu ao alastrar do conflito para os órgãos do Agrupamento. A 

terceira nota foi a referência ao extremar de posições com a tentativa de alguns pais que 

são professores na escola sede e membros dos órgãos intermédios tentarem na última 

Assembleia de Pais “boicotar” a ordem de trabalhos e manipular o acto eleitoral relativo 

à eleição dos representantes dos pais para o Conselho Geral Transitório. Após esta 

entrada inicial essencialmente em torno dos critérios e avaliação de Educação Física, a 

nossa conversa “ saltou” para a direcção do órgão de gestão e administração do 

Agrupamento de Escolas. 

Questionado sobre o processo de avaliação interna do Agrupamento informou que, este,  

é filtrado pela Presidente que nomeou os seus braços direitos para o grupo de avaliação 

do Projecto Educativo e depois estendeu esse controlo ao grupo de acompanhamento do 

AVES. Formalmente a associação de pais não foi ouvida sobre o recurso á agência 

externa e também nunca houve uma reunião para apreciar os relatórios. Sabe que os 

resultados vão ao Conselho Pedagógico, mas ao órgão de que faz parte, que é a 
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Assembleia do Agrupamento, o assunto nunca foi apresentado. Segundo o R este órgão 

é inoperante e é controlado pela clientela dos professores e estes são controlados pela 

Presidente do Conselho Executivo.  

Na Assembleia, segundo o R, a Presidente do Conselho Executivo não se assume como 

uma convidada, mas sim como mais um membro que manipula, controla e condiciona 

as tomadas de posição. A Assembleia, segundo o R, chegou ao ponto de não votar 

requerimentos apresentados alegando que o Conselho Executivo teria de se debruçar 

sobre os assuntos em causa. As linhas orientadoras da Assembleia não existem e limita-

se, no exercício das suas funções a aprovar o executado pelo Conselho Executivo e 

Conselho Pedagógico.  

Segundo o R há uma grande aliança e conivência entre o Presidente do Conselho 

Pedagógico e a Presidente do Conselho Executivo e isto aconteceu após o actual 

Presidente do Conselho Pedagógico ter encabeçado uma lista para o Conselho 

Executivo e não ter tido sucesso. Então, estrategicamente, a actual Presidente do 

Executivo ofereceu o lugar de Presidente do Conselho Pedagógico ao candidato 

derrotado e a partir daí consumou-se a conivência e a santa aliança. 
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Anexo 5 

Nota de Campo, nº 1 – Ambiente na Escola Sede - 21 de Janeiro de 2008 

 

A entrevista com a Senhora Presidente do Conselho Executivo estava marcada para as 

15.45h, mas cheguei à escola de Riomar 45 minutos mais cedo A chegada mais cedo 

para sentir o ambiente da escola sede do Agrupamento. 

 Na portaria estava um funcionário que me possibilitou a entrada sem pedir qualquer 

identificação, imitando-se a perguntar o que é eu ia fazer. Assim como, não diligenciou 

para que alguém me acompanhasse ao Conselho Executivo, nem fez qualquer contacto 

telefónico a informar a Senhora Presidente da minha presença. 

 Os espaços exteriores estão limpos e cuidados e existe uma horta pedagógica e um 

mural assinado pelos alunos do 7º B, do ano lectivo 2006/2007, a apelar aos hábitos 

saudáveis. Nestes espaços não se via nenhum aluno  e o mesmo sucedeu nos espaços 

interiores onde me cruzei com algumas funcionárias que não questionaram a minha 

presença. 

A localização dos serviços (secretaria, reprografia, bufete, refeitório, sala de professores 

e conselho executivo) estão bem identificados e foi fácil encontrar o gabinete de 

trabalho do Conselho Executivo. Eram 16.15 h, quando entrei no Conselho Executivo 

que tinha a porta aberta. O espaço tem 6 por 4 m2, 4 secretárias, seis cadeiras, vários 

armários cheios de dossiers e um quadro branco amovível onde estavam anotadas 

algumas urgências. A Presidente estava ao telefone e quando concluiu pedi-lhe desculpa 

por ter chegado antes da hora acordada e disse-lhe que necessitava de tomar um café. 

Acto contínuo a Presidente levantou-se para me acompanhar. Disse-lhe que não era 

necessário, mas ela responde se eu queria tomar café ela tinha de ir comigo. Durante o 

percurso indaguei da necessidade de me acompanhar para eu poder tomar um café, ao 

que ela respondeu que o pagamento era feito por cartão e que desde há três anos não 

havia dinheiro a circular nas escolas. Quis saber das vantagens deste procedimento e 

segundo a Presidente passou a haver um controlo mais eficaz dos produtos do Bar; um 

apuramento atempado do que é consumido e uma diminuição muito significativa das 

queixas relativas a roubos de dinheiro. 

 Indaguei também a Presidente por causa do aspecto limpo e arranjado da escola e de 

não haver alunos nos espaços exteriores da escola. A Presidente respondeu que as 

substituições estão garantidas a cem por cento e que com os alunos têm trabalhado nos 

últimos anos na Formação Cívica e na área de Projecto as questões ambientais e a 
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preservação dos espaços e que as funcionária têm uma cultura de asseio muito grande. 

Aproveitei para lhe falar da recepção aos visitantes feita na Portaria  e na indiferença 

das funcionárias para com uma pessoa estranha que deambulou pela escola. A 

Presidente justificou estas situações com a colocação de um sistema de vigilância 

electrónico o que acarretou a transferência dos guardas-nocturnos para a Portaria e 

outros serviços e também pela dificuldade que têm tido para alterarem procedimentos e 

rotinas de alguns funcionários. E por causa disto, disse a Presidente, que estão a 

elaborar em conjunto com os funcionários um manual de procedimentos. 
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21/01/08 

Anexo 4 - Entrevistas 

E- Entrevistador 

R - Entrevistado 

4.1 - Primeira entrevista à Presidente do Conselho Executivo 

E - fale de si 

 

R- Sou Presidente do Conselho Executivo desde 2002/03, vou com seis anos de gestão a 

minha área de formação profissional é uma licenciatura do ensino Português / Inglês. 

Tenho alguma formação na área de gestão que fui fazendo posteriormente à 

licenciatura. Fiz também um curso de valorização técnica orientada para o meio escolar 

patrocinado pelo INA, em colaboração com o DGRE, e fiz ainda uma pós graduação em 

Gestão e Administração Escolar. 

 

E– Essa formação tanto a nível da pós-graduação, como a formação do INA ocorreu 

antes ou depois de ser Presidente? 

 

R- Ocorreu depois 

 

E- Foi só presidente ou já tinha exercido outras funções na Gestão? 

 

R- Também fui Vice - Presidente numa Comissão Executiva Provisória no ano 

1999/2000, antes da verticalização do Agrupamento e nela estive um ano. 

 

E– Escolha um nome  

 

R- Maria 

 

Eu – quantos tem? 

 

R- 34 

 

Eu- Anos de docência 
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R- 12 e destes sete têm a ver com a gestão 

 

E - O cargo de Presidente do Conselho Pedagógico é exercido por si? 

 

R – Actualmente, não. Em anos anteriores acumulei, mas a partir de 2004/2005, passou 

a haver um Presidente do Conselho Pedagógico 

 

E – Porque é que decidiu não continuar? 

 

R – Ambas as duas situações foi por eleição e a decisão foi tomada internamente pelo 

Conselho Pedagógico através de um processo eleitoral. No entanto, em 2004, entendi 

que não devia continuar a acumular e sugeri que não votassem em mim e o 115/A - 98 

também apontava para a não acumulação. As duas presidências são realidades 

diferentes, têm objectivos diferentes e os cargos também são diferentes. 

 

E – Não pode levar á existência de dois projectos? 

 

R – Pode. No entanto, aqui não acontece devido às boas relações de trabalho com o 

Presidente do Conselho Pedagógico. 

 

E – Como funcionava e funcionam os serviços administrativos 

 

R – Funcionavam e funcionam por áreas especializadas.  

 

E -A figura do gestor de processos, nunca foi falada? 

 

R -A figura de gestor de processos já foi falada internamente. No entanto, continuamos 

por áreas especializadas, apesar de termos a intenção de avançarmos para a gestão por 

processos no próximo ano. 

 

E -  qual era o perfil do pessoal docente na altura  da verticalização 

 

R – O agrupamento foi constituído no ano 2000/2001, nessa altura a população docente 

do 2º e 3º ciclo era muito variável; mudava todos os anos. No 1º ciclo o pessoal docente 
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era mais estável, no pré - escolar havia também muita mobilidade. O 1º ciclo, como é 

natural, tinha muitas ligações ao meio. Nos restantes ciclos esta ligação devido aos 

concursos anuais e á mobilidade não acontecia. 

 

E – Como é que estava organizado o pessoal docente na altura da verticalização 

 

R – Em departamentos curriculares.  

 

E – quantos eram os Departamentos Curriculares? 

 

R - Ao todo eram sete departamentos. Não estando aqui incluído o pré – escolar e o 1º 

ciclo. E, foram constituídos de acordo com o peso e a predominância interna das 

disciplinas 

 

E – Como é que os serviços administrativos viram verticalização 

 

R – Com alguma ansiedade. Mais trabalho, novas obrigações, pois passaram a ter que 

responder a um número maior de professores e alunos. 

 

E – Houve algum acompanhamento e formação? 

 

R- No ano da verticalização não estava no Conselho Executivo. No entanto, penso que 

houve acompanhamento. Processo de formação formalizado não existiu.   

 

E- O Conselho Executivo tem reuniões com os serviços administrativos e com os 

funcionários auxiliares de acção educativa? 

 

R – Reuniões formais com os serviços administrativos e com os funcionários auxiliares 

não temos, excepto quando há necessidade de fazer alguns ajustamentos ao nível do 

trabalho, informalmente temos reuniões regulares. 

 

E – Distribuição do serviço pelos serviços administrativos e pelos auxiliares de acção 

educativa, como é feita? 
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R – Ao nível administrativo tem a ver com as carreiras e respectiva formação técnica. A 

distribuição do serviço é feita pelo Conselho Executivo e pela Chefe dos Serviços 

Administrativos. Com os auxiliares de acção educativa, falamos com a coordenadora do 

pessoal auxiliar e depois é feita a distribuição do serviço. Na distribuição temos em 

conta o perfil dos funcionários e atendemos também aos seus gostos pessoais. 

 

E – Na escola havia algum pleno de formação interna para os funcionários? 

 

R – Não existiu. 

 

E – Faça uma avaliação sumária do funcionamento dos serviços 

 

R – Os serviços administrativos funcionam por sectores especializados que gera alguns 

problemas. No próximo ano deverá estar a funcionar a filosofia do gestor de processos. 

Para isso, temos de elaborar um plano de formação interna, que está a começar a ser 

desenhado. Quanto aos funcionários auxiliares de acção educativa, temos alguma 

escassez, principalmente nas escolas do 1º ciclo e as funcionárias por vezes são pouco 

assertivas e também falta alguma preparação técnica nomeadamente ao nível dos 

laboratórios e material audiovisual. 

 

Eu – Descreva a forma como faz a gestão do Agrupamento? 

 

R – Na altura, acumulei com o cargo de Presidente do CP, e mantive uma relação de 

proximidade com o CP e também com a Assembleia do Agrupamento, tendo sempre a 

informalidade como princípio em virtude de ser um agrupamento pequeno (tínhamos 13 

escolas e agora temos 11), somos poucos, o que possibilita uma grande proximidade. 

Depois, deixei de acumular a presidência do Conselho Pedagógico, mas os princípios 

forma os mesmos. 

 

E – A constituição do agrupamento vertical continua a haver reservas? 

 

R –As reservas iniciais eram visíveis, agora já estão bastante diluídas 

 

E – As reservas eram mais visíveis em quem? 
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R – Visíveis ao nível do pré –escolar e mais no 1º ciclo. No que toca ao 2º e 3º ciclo as 

coisas continuaram como estavam, portanto estes dois ciclos não foram muito afectados, 

por isso, a verticalização nestes dois ciclos foi pacífica. 

 

E – Quais eram as percepções das colegas do 1º ciclo e do pré escolar? 

 

R – A perda de autonomia que usavam, a grande liberdade de acção. Tinham receio de 

ficarem sem algum poder de decisão… 

 

E – Qual é a representatividade dos ciclos nos órgãos de gestão intermédia 

 

R –Há a predominância dos professores do 2º e 3º ciclo. Os já referidos colegas do 1º 

ciclo reagiram com algumas reservas a este predomínio que ainda hoje se manifestam. 

No entanto a adaptação à nova realidade tem sido significativa 

 

E – Os colegas do 1º ciclo e do pré-escolar trazem propostas? 

 

R – Trazem e intervêm bastante no Conselho Pedagógico e também discutem os seus 

assuntos nos órgãos em que estão representados, ou seja no Conselho de Docentes. 

 

E – Fale-me da representatividade na Assembleia do Agrupamento. Há também a 

predominância de algum ciclo? 

 

R – A predominância também é do 2º ciclo e 3º. O número de professores no 

Agrupamento no 2º e 3º ciclo é de 60% e o pré –escolar e o 1º ciclo corresponde a 40% , 

no entanto ao nível da Assembleia a correspondência é 80% para o 2º e 3º ciclo e 20% 

para o pré escolar e 1º ciclo. 

 

E – Fale-me da participação dos funcionários na Assembleia do Agrupamento e no 

Conselho Pedagógico. 

 

R – A participação decorre do Decreto – Lei nº 115/A-98, e é pouco notória. A maior 

parte das vezes limitam-se a ouvir. 
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E – E a participação dos pais? 

 

R – Temos duas associações de pais. Estes participam na Assembleia do Agrupamento, 

Conselho Pedagógico e Conselhos de Turma no 2º e 3º ciclo. 

 

E – Como é que duas associações de pais representam 11 escolas? 

 

R- Há uma associação de pais da Escola Básica 2/3 e outra associação de Pais da escola 

maior do 1º ciclo. Nas restantes escolas os pais não estão organizados em associação. 

 

E – Descreva a forma como os pais fazem chegar os seus interesses à direcção do 

agrupamento? 

 

R - De uma forma organizada e formal. Quando há algum problema ou algum assunto 

específico, utilizam o documento escrito. 

 

E- Diga-me outra coisa. Como é que os pais se fazem representar nos conselhos de 

turma e nos conselhos de docentes? 

 

R – Nos conselhos de docentes não participam. Isto tem a ver com a grande ligação que 

os pais do 1º ciclo têm com a escola. Os pais têm ligações diárias com os professores 

titulares de turma e por isso as informações são disponibilizadas diariamente. Nos 

Conselhos de Turma através dos representantes dos pais seguindo as regras estipuladas 

no 115/A – 98. 

 

E – Os Directores de Turma acordam algumas linhas estratégicas para que os pais 

possam participar de uma forma actuante nos Conselho de Turma? 

 

R – Depende do Director de Turma. Mas, não há reuniões prévias dos Directores de 

Turma nem nenhuma orientação por parte da Direcção Executiva. 

 

E – E no Conselho Pedagógico como é feita a participação dos pais? 
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R – Estão representados no Conselho Pedagógico e a sua intervenção, actualmente, não 

é muito pertinente. Antes a associação era mesmo parceira da escola. Actualmente é 

uma intervenção desorganizada, desordenada e só tem em conta os seus interesses 

pessoais chegando a ter intervenções provocatórias , nomeadamente em relação aos 

critérios de avaliação. 

 

E - Pode saber-se qual é a crítica que fazem? 

 

R – Tem a ver essencialmente com os critérios da disciplina de Educação Física. Essas 

críticas estão expressas no blog da associação e já as fizeram chegar à Direcção 

Regional de Educação 

 

E –Mas, o representante dos pais, tem de ser a voz dos pais. 

 

R – Mas, actualmente não é. E, são os seus interesses particulares que estão presentes. 

 

E – E a nível da Assembleia do Agrupamento como é a representação dos pais? 

 

R –  Na Assembleia estão representadas as duas associações. 

 

E – E aí.. 

 

R -Normalmente a participação também não é muito proveitosa. 

 

E – Como é que explica isso … 

 

R - As actuais direcções das associações de pais pensam essencialmente nos seus filhos 

e põem os seus interesses pessoais acima dos interesses da escola 

 

E – Passemos, agora aos alunos. Como é que estão organizados? 

 

R – Não há associação de estudantes e pontualmente são feitas reuniões com os 

delegados, que são convocadas e presididas por mim. 
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E – E não existem assembleias de turma? Não fazem parte do Regulamento Interno? 

 

R – Existem, mas funcionam de uma forma muito irregular. Mas, estão previstas no 

regulamento interno. 

 

E – A escola nunca sentiu a necessidade de dar mais consistência às Assembleias de 

Turma? 

 

R – Nunca sentiu. 

 

E –Fale das relações com a comunidade externa 

 

R – As relações com a comunidade, tirando a autarquia, são muito esporádicas. Temos 

protocolos de colaboração com a Taipa que é uma associação de desenvolvimento local 

e com a Fundação Odemira. 

 

E – E as relações com a Câmara Municipal. Como estão? 

 

R- Do anterior para este mandato houve alterações. Antes a autarquia relacionava-se 

com cada uma das escolas, privilegiando a relação directa com os professores do 1º 

ciclo. Agora a articulação passou a ser com o Conselho Executivo do Agrupamento. As 

relações, actualmente, são de grande proximidade e abertura. A necessidade de 

colaboração também é outra em virtude das actividades de enriquecimento curricular, 

serviço de refeições para o pré – escolar, 1º ciclo e gestão de pessoal não docente. Em 

relação aos projectos da autarquia esta passou a apresentá-los à direcção do 

agrupamento que por sua vez os integra nos planos de actividades. 

 

E - Não há conflito ente os projectos do Agrupamento e os projectos da Câmara 

Municipal? 

 

R – Actualmente, exceptuando alguns desencontros por causa dos funcionários 

auxiliares para o 1º ciclo, existe uma comunhão de interesses entre o Agrupamento e 
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Câmara. Nos mandatos anteriores as coisas eram mais complicadas. Também aqui 

houve uma aprendizagem mútua. 

 

E – Novamente a constituição dos departamentos 

 

R- Foi pacífico. O 115/A-98, possibilitava grande autonomia e alguns departamentos 

constituídos foram a continuação dos grupos disciplinares, por isso a mudança não 

levantou problemas. 

 

E - O mesmo não está agora a suceder com a obrigatoriedade dos seis? 

 

R – A nova organização está ser muito complicado, principalmente no 2º e no 3º ciclo. 

 

E – E concorda com esta nova composição? 

 

R – Vamos lá ver. Por um lado percebo a ideia de uniformizar. Por outro é um bocado a 

nossa autonomia organizativa que é posta em causa. 

 

E - E a eleição do coordenador de departamento. Como é feita? 

 

R -.Nalguns departamentos havia a tradição da rotatividade, noutros era por voto 

secreto, por vezes havia alguém que assumia que gostava do exercício do cargo e, por 

isso, era o escolhido sem necessidade de se recorrer ao acto eleitoral. 

 

E – Era por unanimidade 

 

R – Sim. Era. 

 

E – No entanto, havia um projecto de acção 

 

R- Não havia projecto de acção, tendo o mandato uma duração de dois anos. 

 

E – Porque é que optaram por um tempo de mandato do Conselho Pedagógico diferente 

da do Conselho Executivo e Assembleia do Agrupamento? 
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R- Não sei . Quando cheguei à Presidência do Agrupamento o mandato do Conselho 

Pedagógico já tinha a duração de dois anos e nas revisões do Regulamento Interno 

nunca houve propostas para alterar esta duração. 

 

E – E as listas para a Assembleia do Agrupamento e Conselho Executivo. Como é que 

têm decorrido os processos eleitorais? 

 

R – É assim. Para a Assembleia tem havido sempre só uma lista e é quase por favor que 

os professores aceitam fazer parte. Para o Conselho Executivo, antes da verticalização, 

quase todos os Presidentes eram nomeados. Após a verticalização e quando acabou o 

mandato da Comissão Instaladora, assumi uma candidatura e já vou no meu terceiro 

mandato. 

 

E - Então não tem aparecido alternativa? 

 

R – Apareceu no final do meu primeiro mandato. Mas o candidato a Presidente não 

reunia os requisitos e por isso, também só houve uma lista. 

 

E – Como é o trabalho colaborativo entre os docentes? 

 

R - Ao nível do pré –escolar e do 1º ciclo através dos conselhos de docentes nos outros 

ciclos está centrado nos departamentos curriculares e nos conselhos de turma. No 

entanto, além destes encontros, o trabalho assenta numa base muito informal porque 

como já disse o Agrupamento é composto por poucos professores. São três ou quatro de 

Português, três ou quatro de Matemática e a ligação à disciplina continua a ter peso. Por 

isso, as relações são muito próximas e originam uma grande informalidade nas relações 

de trabalho 

 

E – A circulação da Informação como é que é feita? 

 

R – Através do Conselho Pedagógico, circulares internas e também é  feita através da 

Plataforma Moodle 
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E – E o espaço de trabalho sala de aula costuma ser aberto a outros professores? 

R – Isso nunca aconteceu. 

 

E – E o trabalho que desenvolve com os presidentes dos outros órgãos. Como é? 

 

R – As reuniões do Conselho Pedagógico e o trabalho que há a fazer neste órgão são 

preparadas com o respectivo presidente, havendo um encontro formal antes das reuniões 

do órgão. De resto, a dimensão do Agrupamento faz com que haja quase diariamente 

encontros informais com o Presidente. Com a Presidente da Assembleia do 

Agrupamento as reuniões até agora têm sido sempre informais, sendo a ordem de 

trabalhos acordada entre os dois presidentes . 

 

E – O Presidente do Conselho Pedagógico não participa na definição da agenda? 

 

 R – Não. O Presidente do Conselho pedagógico não participa no agendamento. 

 

E-  Em relação à predominância de acções e intervenções existe algum grupo de 

docentes que se distinga na Assembleia do Agrupamento? 

 

R – A predominância não se nota de uma forma significativa. 

 

E - E não são apresentas propostas alternativas ou feitas análises divergentes? 

 

R -  Também não. Os assuntos que são discutidos em AE já foram analisados e 

discutidos nos Departamentos, no Conselho Pedagógico  e portanto os assuntos que vão 

à Assembleia do Agrupamento já estão consensualizados 

 

E –Então, a  Assembleia é um órgão rectificador das decisões do Conselho Pedagógico 

e do Conselho Executivo? 

 

R –Não propriamente. No entanto, A Assembleia do Agrupamento tem um papel pouco 

activo e produtivo na Escola. Tirando os actos formais relativos aos planos actividades, 

orçamento e relatório de contas em que ela se pronuncia, no dia a dia, a Assembleia do 
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Agrupamento tem um papel decorativo e quem acaba por gerir a Escola é o Conselho 

Executivo e o Conselho Pedagógico.  

 

E – As orientações da Assembleia são mais técnicas ou políticas? 

 

R – São essencialmente técnicas. 

 

E – Sente que há interesses que se manifestam na sua escola? 

 

R – Os interesses manifestam-se sempre. No entanto, há abertura do Conselho 

Executivo e do Conselho Pedagógico em relação às propostas, sugestões e reclamações. 

Os interesses são mais visíveis  ao nível da elaboração dos horários e na distribuição de 

serviço. 

 

E – E ao nível das influências, seja noutros órgãos , seja na sala de professores 

 

R- Há sempre aqueles professores que conseguem e querem influenciar, seja pelo seu 

passado, seja pela disciplina que representam. 

 

E – Falou  em passado e disciplina. Pode explicar melhor? 

 

R – O passado tem a ver com professores que já estiveram no órgão de gestão e essas 

coisas estão presentes. Em relação às disciplinas, aqui como em qualquer escola há 

disciplinas que têm pesos e valorizações diferentes e por isso alguma influência é feita 

em função disso. 

 

E – Vamos agora falar da articulação ao nível do trabalho entre os vários ciclos. Pode 

ser? 

 

R- Pode 

 

E – Então diga lá 
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R– A transição do pré - escolar para o 1º ciclo está muito facilitada por causada 

proximidade dos jardins de infância e das escolas do 1º ciclo. Os miúdos além de 

estarem no mesmo espaço educativo, têm algumas actividades em conjunto. No final de 

cada ano há um relatório relativo a cada aluno que passa para o 1º ano e também ocorre 

uma reunião entre os educadores e os professores do 1º ciclo. Do 4º para o 5º ano 

acontece o mesmo. Na última semana de aulas os alunos do 4º ano vêm á escola sede 

passar uns dias, são integrados nas turmas para se aperceberem do ritmo das aulas. Em 

Setembro há uma reunião entre os professores do 5º ano e os professores do 1º ciclo 

para serem analisados os projectos curriculares de turma e os planos individuais dos 

alunos. 

 

E – Disse, no início da nossa conversa que não havia um plano de formação interno para 

os funcionários. E para os professores? 

 

R – Também não. E a explicação para isso tem a ver com o facto do Centro de 

Formação  funcionar na nossa escola sede. E, os professores e também os funcionários 

candidatam-se às acções que são oferecidas pelo centro. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

 Em toda e qualquer prática educativa escolar está sempre presente um determinado 

modo de concretizar uma opção de gestão curricular. Existe sempre uma opção sobre o que 

ensinar, como organizar a aprendizagem e como avaliar os seus resultados, ou seja, a gestão 

curricular é inerente a qualquer prática docente.  

 É com base neste pressuposto que surge um Projecto Curricular de Agrupamento, a fim 

de dar forma às opções curriculares tomadas por este Agrupamento, em função da realidade 

educativa que se nos depara, dentro das balizas estabelecidas e controladas a nível nacional. 

 Sendo o tema do Projecto Educativo “Caminhos para o Sucesso”, está desde já definido 

o objectivo último da política educativa deste Agrupamento: promover o sucesso de todos 

quantos aqui estudam e trabalham. De que modo? Através das prioridades estabelecidas neste 

Projecto Curricular de Agrupamento e nos Projectos Curriculares de Turma.  

 Todos estes projectos são abertos e dinâmicos, uma vez que à medida que os vamos 

pondo em prática, devemos reflectir sobre os resultados, fazendo uma avaliação contínua, de 

modo a ajustar e reajustar em função dos resultados obtidos e desejados. 
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II – OPÇÕES CURRICULARES 

 

1. DESENHO CURRICULAR 

 Os desenhos curriculares do 1º, 2º e 3º ciclos são os constantes no Decreto-Lei nº 

6/2001 de 18 de Janeiro e demais legislação posterior. 

PRÉ-ESCOLAR 

 

 

1º CICLO 

 

Desenho Curricular 

E
du

ca
çã

o 
pa

ra
 a

 c
id

ad
an

ia
 

Áreas Curriculares 

Disciplinares 

Língua Portuguesa 

8h 

(incluindo uma hora 

diária para a leitura) 

Matemática 7h 

Estudo do Meio 

5h 

(metade das quais em 

ensino experimental das 

ciências) 

F
or

m
aç

ão
 P

es
so

al
 e

 S
oc

ia
l 

Área das expressões e 

restantes áreas 

curriculares 

Área de Projecto 

Formação Cívica 

Estudo Acompanhado 

Expressão Artística 

Expressão Físico-motora 

5h 

Actividades de 

Enriquecimento Curricular 

Inglês 135m (3º e 4º anos) 

Actividade física e 

desportiva 
135m (todos os alunos) 

Educação Musical 135m (todos os alunos) 

Apoio ao Estudo 
90m (mínimo para todos 

os alunos) 

Educação Moral Religiosa 

 

 

Desenho Curricular 
Área de Formação Pessoal e Social 
Área de Conhecimento do Mundo 
 
 
Área da Expressão e Comunicação 

 Domínio das expressões: motora, dramática, 
plástica e musical 

 Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
 Domínio da matemática 
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2º CICLO 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal 

( x 90 minutos) 

5º ano 6º ano Total 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 C

ID
A

D
A

N
IA

 

Áreas curriculares disciplinares  

Língua Portuguesa 
3,5 4 

10,5 Inglês 

História e Geografia de Portugal 1,5 1,5 

Matemática 
3,5 3,5 7 

Ciências 

Educação Visual e Tecnológica 2 2 
6 

Educação Musical 1 1 

Educação Física 1,5 1,5 3 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 P
E

S
S

O
A

L 

E
 S

O
C

IA
L

 

Educação Moral e Religiosa 0,5 0,5 1 

Áreas Curriculares não disciplinares  

Estudo Acompanhado 1,5 1 

5,5 Área de Projecto 1 1 

Formação Cívica 0,5 0,5 

A decidir pela escola 0,5 0,5 1 

MÁXIMO GLOBAL 17 17 34 

 

De acordo com o disposto na legislação, o meio bloco (45 minutos) a decidir pela escola, 

foi atribuído, por decisão do Conselho Pedagógico, do seguinte modo: 

5º
 A

N
O

 5º A Língua Portuguesa  

5º B Língua Portuguesa  

5º C Língua Portuguesa  

6º
 A

N
O

 6º A Matemática 

6º B Matemática 

6º C Matemática 

 

 Esta atribuição foi feita, tendo em conta, entre outros aspectos, os resultados obtidos. 
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3º CICLO 

7º
 A

N
O

 7º A História 

7º B História 

7º C História 

8º
 A

N
O

 8º A Matemática 

8º B Matemática 

8º C Matemática 

 

 

O desenho curricular aprovado em Conselho Pedagógico para o terceiro ciclo é o seguinte: 

Componentes do Currículo 

Carga horária semanal 

( x 90 minutos) 

7º ano 8º ano 9º ano Total 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 P
A

R
A

 A
 C

ID
A

D
A

N
IA

 

Áreas curriculares disciplinares  

Língua Portuguesa 2 2 2 6 

Língua Estrangeira I 1,5 1 1,5 
8 

Língua Estrangeira II 1,5 1,5 1 

Geografia 1 1 1,5 
7 

História 1 1,5 1 

Matemática 2 2 2 6 

Físico-química 1 1 1 
6,5 

Ciências Naturais 1 1 1,5 

Educação Visual 1 (a) 1 (a) 
1,5 (b) 5,5 

Educação Tecnológica / Dança (opção) 1 (a) 1 (a) 

Educação Física 1,5 1,5 1,5 4,5 

Introdução às Tecnologias de Informação e 

Comunicação 
  1 1 

F
O

R
M

A
Ç

A
O

 

P
E

S
S

O
A

L
 

E
 

S
O

C
IA

L
 

Educação Moral e Religiosa (c) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Áreas Curriculares não 

disciplinares 
 

7 
Área de Projecto 1 1 1 

Estudo Acompanhado 1 1 0,5 
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Formação Cívica 0,5 0,5 0,5 

A decidir pela escola 0,5 0,5  1 

MÁXIMO GLOBAL 18 18 18 54 

 

 

 

a) Nos 7º e 8º anos os alunos têm: 

- Educação Visual ao longo do ano lectivo 

- Numa organização equitativa com a Educação Tecnológica, ao longo de cada ano 

lectivo, uma outra disciplina da área de Educação Artística – Dança, Oficina de 

Artes ou Educação Musical. 

b) No 9º ano, do conjunto das disciplinas que integram os domínios artístico e tecnológico, 

os alunos escolhem uma única disciplina das que frequentaram nos 7º e 8º anos. 

 

 Relativamente às Ciências Físicas e Naturais, foi organizado o desenho curricular de 

modo a permitir a existência de turnos. O desdobramento de turmas facilita a realização de 

aulas práticas, com o objectivo de envolver os alunos em situações práticas de aprendizagem, 

bem como para rentabilizar os óptimos meios de que a escola dispõe, nomeadamente a nível de 

laboratórios. 

 

2. APOIOS EDUCATIVOS 

 

 Relativamente aos alunos com necessidades de Apoios Educativos, a escola assume 

uma filosofia inclusiva, baseando o processo de trabalho destes alunos essencialmente em 

adaptações curriculares ou currículo alternativo. As estratégias a utilizar assentam nos seguintes 

pressupostos: alguns alunos necessitam de mais tempo para realizarem determinadas 

aprendizagens e desenvolverem competências essenciais, de um nível mais elevado de apoio 

ou de uma abordagem com variações individualizadas e significativas para o aluno de modo a 

atingirem as competências propostas. Todo este apoio é dado, sempre que possível, no mesmo 

espaço em que se encontra o grupo-turma.   

 Pretende-se ainda reforçar o trabalho em equipa dos professores do ensino regular e do 

professor dos apoios, na planificação do trabalho a realizar com o grupo onde estão inseridos 

alunos com necessidades de Apoios Educativos. 

 Regularmente, é feita, pelo Conselho de Turma ou Conselho de Docentes, uma reflexão 

sobre os Planos Educativos Individuais de cada um destes alunos, de forma a serem alterados 

sempre que se afigure necessário. Essa reflexão é resultado de uma avaliação onde se procura 

ouvir toda a equipa de acompanhamento, nomeadamente, os pais e encarregados de educação, 

os professores do Apoio Educativo ou Educação Especial, o médico de família e, quando existe 

acompanhamento psicológico, o psicólogo. 
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Para além destes alunos a escola presta especial atenção aos alunos cuja língua 

materna não é o Português, providenciando Apoios Específicos na aprendizagem desta língua, 

para facilitar a integração dos alunos na escola e na sociedade.  

 

III – COMPETÊNCIAS/ ÁREAS DE CONTEÚDO   

 

1. PRÉ – ESCOLAR 

 
1.1 Áreas de Conteúdo da Educação Pré- Escolar 

 Segundo as orientações curriculares para a educação pré-escolar, as áreas de conteúdo 

aparecem como forma de facilitar a sua articulação com os outros níveis do sistema educativo e 

facilitar a comunicação entre Educadores e Professores. 

 As diferentes áreas deverão ser consideradas como meios facilitadores do planeamento 

e avaliação de experiências e oportunidades educativas e devem ser vistas de forma articulada  

e não como compartimentos estanques. 

 

1.1.1 Área da Formação Pessoal e Social 

 Esta área contempla um dos princípios em que se fundamenta a organização 

curricular do sistema educativo e corresponde a um processo que deverá visar a 

formação de um cidadão consciente baseado na aquisição de espírito crítico, e na 

interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e cívicos. 

 A importância dada a esta área decorre da perspectiva que o ser humano se 

constrói em interacção social, influenciando e sendo influenciado pelo meio que o rodeia.  

 

1.1.2 Área da Expressão e Comunicação 

 Esta área “engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento psico-

motor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio das 

diferentes formas de linguagem”. Nesta área distinguem-se vários domínios, todos eles 

relacionados, pois todos eles são meios de relação com os outros e de sensibilização 

estética indispensáveis para a representação do mundo que rodeia a criança. 

 

Domínio das Expressões: 

 Motora  - Desenvolvimento da coordenação dinâmica geral, do equilíbrio e da 

postura, da coordenação manual, da percepção sensorial a fim de levar a criança 

a um melhor domínio e utilização do seu próprio corpo, instrumento de relação 

com o mundo. 

 

 Dramática – Meio de descoberta de si e do outro, de afirmação de si perante o 

outro. Tomada de consciência, através do jogo simbólico, das suas reacções e do 
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seu poder sobre a realidade, criando situações de comunicação verbal e não 

verbal. 

 Plástica – Relacionada com a expressão motora, implica um controle da 

motricidade fina e um envolvimento e desejo de explorar e realizar um trabalho 

pelo prazer da sua realização e não pelo produto final.  

Linguagem de expressão não verbal que deve possibilitar à criança a expressão 

dos seus sentimentos e de imagens que interiormente construiu. 

 Musical – Assenta num trabalho de exploração de sons, diversos aspectos que 

os caracterizam ( intensidade, timbre, duração e altura) e ritmos, que a criança 

produz, explora, identifica e reproduz. Gira em torno de cinco eixos fundamentais: 

escutar, cantar, dançar, tocar e criar. 

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita   

“A abordagem à escrita situa-se numa perspectiva mais lata de literacia enquanto 

competência global para a leitura no sentido da interpretação e tratamento da informação 

que implica a “leitura “ da realidade das “imagens” e de saber para que serve a escrita, 

mesmo sem saber ler formalmente.” Trata-se fundamentalmente de trabalhar o código 

oral e de facilitar o contacto com a escrita, em língua portuguesa e desenvolver a 

capacidade de usar a linguagem como meio eficiente de participação na vida e 

expressão das suas ideias, sentimentos e emoções… 

 

Domínios da Matemática  

As aprendizagens matemáticas fundamentam-se na vivência do espaço e do 

tempo. É a partir da sua posição e deslocação no espaço, bem como da relação com 

objectos que ocupam um espaço, que a criança pode aprender o que está atrás e à 

frente, à direita e à esquerda, em cima e em baixo, perto e longe. 

 Partindo de situações espontâneas como o alinhamento e o amontoamento, as 

comparações, as organizações em função da cor, volume e forma a criança deverá ser 

conduzida às primeiras noções lógicas, que lhe irão permitir classificar, seriar, ordenar 

objectos e formar conjuntos e assim, ir construindo a noção de número, como 

correspondendo a uma série ou a uma hierarquia.     

 

1.1.3 Área do Conhecimento do Mundo 

 O ser humano desenvolve-se e aprende em interacção com o mundo que o 

rodeia. O interesse, a curiosidade e o desejo de exploração são inerentes ao ser 

humano. A curiosidade natural e o desejo de aprender na criança são fomentados e 

alargados na Educação Pré-escolar, através da oportunidade de contactar com novas 

situações que são, ao mesmo tempo, ocasiões de descoberta, exploração do mundo e 

respeito pela natureza. 
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2. ENSINO BÁSICO (1º, 2º E 3º CICLOS) 

 
2.1 Competências Gerais  

À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de: 

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. 

3. Usar adequadamente 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 aos 

objectivos visados. 

6. Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a 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. 

 

2.2 Competências Específicas 

 Estas competências encontram-se descritas no Currículo Nacional do Ensino Básico. 

 

 

IV - ARTICULAÇÕES  

 
1. HORIZONTAL  

A  articulação horizontal é baseada nas competências definidas a nível central para cada um 

dos ciclos do ensino básico. Consubstancia-se em documentos de referência, a saber: Projecto 

Curricular de Turma e Planos de Actividades.  

 
 

2. VERTICAL  

 
2.1 Articulação entre o Pré- escolar e o 1ºCiclo 

A transição das crianças do Pré-escolar para o 1º ciclo, nem sempre é uniforme quanto 

ao tempo de frequência de Educação Pré-escolar e quanto ao estádio de desenvolvimento em 
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que se encontra a criança e, por isso, é fundamental um conhecimento das diferentes etapas do 

sistema educativo, bem como dos factores que facilitam a continuidade entre eles. 

O diálogo e a colaboração entre os docentes dos diferentes níveis de ensino facilitam a 

transição e uma atitude positiva da criança face à escola, bem como, as actividades realizadas 

em conjunto. O conhecimento prévio do trabalho realizado e das competências a desenvolver 

em cada um dos níveis e, no final de cada ano lectivo, a passagem de informação, acerca do 

percurso do desenvolvimento, das competências adquiridas e necessidades apresentadas pelas 

crianças que ingressam no 1º ciclo, é de extrema importância. Para além da informação dada 

através do preenchimento de uma ficha de avaliação do desenvolvimento, baseada nas 

competências a desenvolver nas diferentes áreas de conteúdo, os docentes devem reunir, pelo 

menos, no inicio e final do ano lectivo de forma a delinear estratégias/metodologias que 

promovam situações de aprendizagens experimentais, possibilitando o desenvolvimento das 

competências essenciais bem definidas para as turmas e contemplando as diferenças entre os 

alunos, bem como os seus ritmos. 

 

2.2 Articulação entre 1ºCiclo e o 2º Ciclo 

 Seguindo as linhas de transição entre o Pré-escolar e o 1ºCiclo, é de extrema 

importância o diálogo e a colaboração entre os docentes dos diferentes níveis de ensino. Neste 

sentido os docentes devem reunir, pelo menos, no inicio e final do ano lectivo de forma a 

delinear estratégias/metodologias que promovam situações de aprendizagens experimentais, 

possibilitando o desenvolvimento das competências essenciais bem definidas para as turmas e 

contemplando as diferenças entre os alunos, bem como os seus ritmos. As reuniões devem 

realizar-se entre os docentes dos anos de transição de Ciclo.  

 No que diz respeito aos espaços físicos deverão ser proporcionados actividades que 

promovam a vinda dos alunos 1º Ciclo à Escola E.B. 2,3  Neste ponto será de extrema 

importância a colaboração entre a Autarquia e as Escolas, em especial, as mais distanciadas.  

 

 

2.3 Articulação entre 2ºCiclo e o 3º Ciclo 

Em reuniões de Departamento deve-se assegurar a articulação Curricular destes níveis de 

ensino, promovendo diálogos, planificando actividades curriculares e extra-curriculares  

relevantes para o desenvolvimento do aluno e avaliando as mesmas.   

 

 

3. DIRECTOR DE TURMA 

   

 É o interlocutor privilegiado no relacionamento da instituição escolar com os pais e 

encarregados de educação dos alunos da turma. A ele compete dirigir e coordenar o Conselho 

de Turma, espaço privilegiado da organização das actividades lectivas e não lectivas, 
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curriculares e extracurriculares da turma, a serem preparadas no âmbito do Projecto Curricular 

de Turma.  

Ao Conselho de Turma cabe a definição de regras a serem aceites e implementadas por 

todos os professores e alunos. Assume-se, assim, como um espaço de reflexão e partilha, onde 

as capacidades de escuta e diálogo devem ser consolidadas.  

É com base nestes pressupostos que o Director de Turma assume um papel cada vez 

mais importante na dinamização e envolvimento do Conselho de Turma no processo educativo e 

formativo dos alunos.  

Assim, o Director de Turma assume o papel de coordenador e dinamizador, com 

capacidade para mobilizar e dirigir o Conselho a que preside com o objectivo de, através de 

actividades curriculares e extracurriculares contribuir para a formação integral do aluno 

enquanto cidadão participativo, activo e responsável. 

Para além da condução das actividades da turma e do Conselho de Turma, o Director de 

Turma deve ter uma intervenção significativa junto dos Encarregados de Educação e Pais. Além 

de fornecer informações sobre o aproveitamento dos alunos, o Director de Turma pode ainda: 

 Contribuir para um crescimento saudável do aluno; 

 Desenvolver nos pais a ideia de co-responsabilização no processo educativo dos alunos; 

 Demonstrar que o seu envolvimento na vida escolar dos filhos contribui para o seu 

sucesso escolar; 

 Apresentar os direitos e deveres constantes do Regulamento Interno da Escola e demais 

legislação aplicável. 

 

 A colaboração escola – família, estabelecida através do Director de Turma é fundamental 

para o sucesso do aluno. 

 

V - PROJECTOS CURRICULARES DE TURMA 

  

  O Currículo Nacional corporiza um projecto curricular de uma sociedade, nas suas 

grandes linhas. Por sua vez, o projecto curricular construído por uma escola é sempre um 

currículo contextualizado e admite ainda a construção de projectos mais específicos que nele se 

integram. 

 O Projecto Curricular de Turma tem como objectivo adequar as competências essenciais 

definidas a nível nacional ao conjunto de alunos que constituem cada turma, uma vez que, cada 

turma é uma realidade diferente da outra. Uma das principais diferenças reside nos percursos 

realizados pelos alunos em anos anteriores, nomeadamente, projectos e visitas em que tenham 

participado.  

  Ao nível  do Projecto Curricular de Turma é possível respeitar a individualidade dos 

alunos e articular a acção dos diversos professores da turma, por forma a propiciar uma visão 
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interdisciplinar e integrada do saber. Assim, o Projecto Curricular de Turma tem que ser 

adequado ao grupo concreto dos alunos da turma. 

 O Projecto Curricular de Turma operacionaliza o currículo nacional em função daquela 

turma, é projectado pelo conselho de turma e elaborado de acordo com o perfil da mesma e 

adequa as opções curriculares da escola ao grupo a que se destina. 

 Assim, a construção dos projectos curriculares de turma passa pelas seguintes etapas: 

o Caracterização da turma – motivações, interesses: 

o Identificação de problemas/dificuldades da turma 

o Definição das competências gerais a desenvolver; 

o Priorização das competências a desenvolver; 

o Construção do Plano Curricular da Turma; 

o Avaliação; 

o Participação da Turma nas Actividades do Plano Anual de Actividades; 

o Definição das actividades de Complemento Curricular; 

o Avaliação do Projecto Curricular de Turma; 

o Anexos 

 Um dos pontos de partida para a elaboração e concretização dos Projectos Curriculares 

de Turma prende-se com as motivações dos alunos. Detectados esses interesses, a escola tem 

feito um enorme esforço no sentido de se apetrechar com equipamento que permita aos alunos 

trabalhar as áreas preferidas. Trata-se de um projecto aberto e em constante avaliação e 

actualização, de acordo com as necessidades e dificuldades detectadas ao longo do ano.  

 

VI - ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 

 

 Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas 

disciplinares e devem constar do Projecto Curricular de Turma.  

Os docentes responsáveis por estas áreas devem, acima de tudo, desenvolver actividades 

em articulação com o Conselho de Docentes/Turma, consagradas no Projecto Curricular de 

Turma. 

 

1. ESTUDO ACOMPANHADO 

“Visa a aquisição de competências que permitam a apropriação pelos alunos de métodos de 

estudo e de trabalho e proporcionem o desenvolvimento de atitudes e de capacidades que 

favoreçam uma cada vez maior autonomia na realização das aprendizagens” (Decreto-Lei 

6/2001). 

 

Na organização das actividades a desenvolver nesta área deve ter-se em conta que é de 

toda a utilidade proporcionar ao aluno situações em que ele não só aprende como utilizar 

determinados procedimentos, mas quando  pode utilizá-los e em que medida favorecem o 

processo de resolução da tarefa. Esta ideia surge na perspectiva de que ensinar consiste, não 
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só em transmitir conhecimentos, mas também em levar os alunos a adquirir esses 

conhecimentos eficazmente e por si próprios, a serem autónomos. 

 As aulas de estudo acompanhado são um espaço onde se pode fomentar: 

o A reflexão sobre o que é aprender; 

o A análise das razões que levam os alunos a estudar ou a desistir de estudar; 

o A análise de métodos e hábitos de estudo tendo em vista a definição de 

objectivos, a planificação e cumprimento de horários, a organização do estudo; 

o Uma atitude crítica por parte dos alunos relativamente aos seus próprios 

processos de estudo; 

Esta área deve ser encarada como um local privilegiado para o envolvimento dos alunos 

na planificação, realização e avaliação do processo de aprendizagem e deve ser equacionada 

em articulação com o que se faz nas várias disciplinas e áreas curriculares não disciplinares 

pois trata-se de uma área ao mesmo tempo transversal e integradora. 

 De acordo com o exposto, as actividades a desenvolver nesta área devem organizar-se 

em torno de quatro eixos fundamentais: 

a. Organização de trabalho pessoal – planificação do estudo; local e horário de 

estudo; cadernos; preparação para testes; 

b. Consulta e tratamento de informação; 

c. Tecnologias de Informação e Comunicação; 

d. Trabalho autónomo  

 

 

1.1 Estratégias  

 

 

 

 

1º Ciclo 

 Praticar a consulta do dicionário 

 Recolher e seleccionar informação 

 Planificar o estudo de acordo com as prioridades ou necessidades 

 Orientar a consulta de enciclopédias 

 Ajudar a esclarecer dúvidas 

 Praticar a elaboração de esquemas simplificadores dos conteúdos estudados 

 Treinar o uso da memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organização do trabalho pessoal 

 Planificação do horário de estudo 

 Organização do caderno diário 

2. Preparação para os testes 

 Conhecer e consultar os manuais escolares 

 Verbos introdutores das questões 

 Simulação de um teste 

 Auto-avaliação da realização do teste 



 

Ano Lectivo 2007/2008  Página 14 de 23 

2º ciclo  Como estudar para os testes 

 Técnicas de revisão da matéria 

3. Consulta de informação 

 Consultar dicionários , enciclopédias, cd-roms , Internet 

4. Tratamento da informação escrita 

  Ler diagonalmente 

  Sublinhar 

 Ideias e palavras chave 

 Distinguir: essencial / acessório ; facto / opinião 

 Anotar 

 Memorizar 

 Esquematizar 

 Resumir 

 Recontar 

 Tirar apontamentos 

 Mapas conceptuais 

 Pequenos trabalhos de pesquisa 

 Apresentação oral dos trabalhos 

 Inquéritos 

 Entrevistas 

 Relatórios 

5.  Estudo  autónomo 

 Auto-análise de como aprende melhor 

 Trabalho independente 

 

 

 

 

3º Ciclo  

1. Apontamentos 

 Durante as aulas. 

 Durante o estudo. 

 De textos e livros. 

2. Organização dos conhecimentos 

 Resumo 

 Mapa de ideias 

3. Expressão oral e escrita 

 Trabalhos científicos. 

 Trabalhos de grupo. 

 Trabalho individual. 

 Apresentação oral de trabalhos. 

4. Resolução de problemas 
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2. FORMAÇÃO CÍVICA 

 “Visa o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos, como elemento fundamental 

no processo de formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com 

recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à sua 

participação, individual e colectiva, na vida da turma, da escola e da comunidade.” (Decreto-Lei 

n.º 6/2001) 

 

 A educação para a cidadania, de carácter transversal, concretiza-se através de 

experiências de vida, sendo, por isso, mais uma prática que um discurso,  mais uma acção do 

que um conteúdo. No entanto, a sociedade não pode exigir à escola o que ela mesma não 

promove através de outras instâncias e instituições.  

 

Podem, nesta área, ser considerados os seguintes temas: 

o Valores e atitudes; 

o Relações interpessoais; 

o Educação familiar; 

o Educação para a saúde; 

o Educação ambiental; 

o Educação do consumidor; 

o Prevenção de acidentes; 

o Direitos humanos; 

o Educação sexual; 

o Educação estética 

 

As actividades a desenvolver devem contemplar os seguintes aspectos: 

o Construção da identidade do aluno 

o Desenvolvimento de relações interpessoais 

o Estabelecimento de regras para a vida numa sociedade democrática 

o Tomada de decisões 

o Formação de um pensamento crítico e reflexivo 

o Resolução de problemas 

o Consecução de projectos, de modo a ampliar os conhecimentos dos alunos sobre: 

 as suas culturas;  

 princípios e instituições democráticas; justiça; mass media; ... 

   

3. ÁREA DE PROJECTO  

 

 “Visa envolver os alunos na concepção, realização e avaliação de projectos, através da 

articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de problemas ou temas de 

pesquisa ou de intervenção, de acordo com as necessidades e os interesses dos alunos.”  

(Decreto-Lei n.º 6/2001) 

 

 Trabalhar em projecto proporciona um conjunto de competências que preparam os 

alunos para resolver problemas, colocar questões, pesquisar as respostas mais adequadas. O 
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objectivo da pedagogia de projecto prende-se com a necessidade de concretizar um projecto 

que contém em si as linhas para a resolução do problema identificado. 

 A fim de levar a cabo o trabalho de projecto, devem ser tidas em atenção as diferentes 

etapas do processo:  

1. O problema  

2. Planificação do trabalho 

3. Motivação e sensibilização para o tema 

4. Trabalho de Projecto: preparação 

5. Trabalho de Projecto: desenvolvimento 

6. Troca de ideias e selecção de materiais 

7. Produto final 

8. Avaliação  

 

 É essencial um trabalho em comum de acordo com os conteúdos das diferentes 

disciplinas. Cada disciplina interveniente poderá participar na etapa ou etapas que melhor se 

adeque à sua planificação. 

Ao professor cabe orientar os alunos na concepção, desenvolvimento e avaliação de 

projectos; cabe-lhe um papel importante no estabelecimento de um ambiente adequado, no qual 

responsabilidade e autonomia são elementos fundamentais.  

 
 
4. COMPETÊNCIAS BÁSICAS/ESSENCIAIS A ADQUIRIR NO ÂMBITO DAS TECNOLOGIAS 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 

 

4.1 1º Ciclo 

 
 Conhecer a História do Computador. 

 

 Conhecer e identificar os constituintes de um computador e seus periféricos, e suas 

utilizações: 

 Unidade central de Processamento; 

 Teclado; 

 Rato; 

 Monitor 

 Colunas de som; 

 Microfone; 

 Camera Web; 

 Scanner; 

 Impressora. 

 

 Saber ligar e desligar correctamente o computador e a impressora. 

 

 Dominar o ambiente de trabalho do Windows: 
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 Menu iniciar; 

 Ícones; 

 Botões de formatação; 

 Barra de tarefas; 

 Manusear correctamente o rato distinguindo o botão direito do esquerdo 

consoante as funções de cada um; 

 Manusear básico do teclado (teclas mais necessárias); 

 Janelas: abrir, fechar, minimizar, maximizar, restaurar, mover; 

 Abrir/ Guardar um ficheiro no disco duro e na disquete; 

 Abrir um ficheiro em Cd; 

 Abrir  e utilizar a pasta “Os Meus Documentos”; 

 Criar / renomear /eliminar/ copiar/mover/ alterar uma pasta; 

 Abrir /ver ajuda/ fechar programas. 

 

 Domínio básico do programa “Paint”.  

 

 Domínio básico do Microsoft Word: 

 Inserção e formatação de texto;  

 Inserção e formatação de tabelas; 

 Inserção de imagens a  partir do clipart/ de um ficheiro/ de scanner ; 

 Impressão de texto e imagem. 

 

 Domínio Básico na Impressão: 

 Seleccionar texto/imagem/documento a imprimir; 

 

 Domínio Básico na utilização da Internet: 

 Conhecer a História da Internet; 

 Compreender a importância da Internet (vantagens e desvantagens); 

 Compreender o funcionamento da Internet - o conceito de rede; 

 Conhecer os termos específicos da Internet (www, web, on-line, site, ...); 

 Domínio dos botões de navegação (retroceder, avançar, parar, actualizar home 

page, e-mail, ...);  

 Pesquisar  informação na Internet; 

 Copiar texto/imagens/objectos de uma página Web para Microsoft Word; 

 Compreender o significado de e-mail e suas potencialidades; 

 E-mail: criar / ler / redigir / enviar / responder / reencaminhar / guardar / apagar ; 

 imprimir uma mensagem de correio electrónico; 
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4.2 2º Ciclo 

 

 Conhecer o Interface de um computador: 

 Distinção de Hardware de Software. 

 

 Dominar o ambiente de trabalho do Windows (continuação): 

 Criar Atalhos; 

 Localizar documentos/ficheiros /programas. 

 

 Domínio básico do Microsoft Word (continuação): 

 Compreensão das potencialidades do programa; 

 Cabeçalho e Rodapé: inserção e formatação; 

 Legendas: inserção e formatação; 

 

 Domínio Básico do Microsoft Excel: 

 Compreensão das potencialidades do programa; 

 Tabelas: construção/formatação/inserção; 

 Gráficos: construção/formatação/inserção; 

 

 Domínio Básico do  Microsoft Powerpoint: 

 Compreensão das potencialidades do programa; 

 Regras de apresentação em multimédia; 

 Criação de diapositivos; 

 Produção de uma apresentação em diapositivos com inserção e formatação de 

texto/imagem/som; 

 Impressão de diapositivos.  

 

 Domínio Básico na Impressão (continuação): 

 Configurar Impressora; 

 Optimizar impressão. 

 

  Domínio Básico do Microsoft Frontpage: 

 Compreensão das potencialidades do programa; 

 Compreender o conceito Hipertexto e Hiperligação. 

 Compreender a estrutura de uma página Web; 

 Criação de uma página Web; 

 Texto: inserção e formatação; 

 Imagem: inserção e formatação; 



 

Ano Lectivo 2007/2008  Página 19 de 23 

 Objectos: inserção e formatação; 

 Hiperligação: inserção e formatação; 

 Colocação de um página on-line. 

 

 Domínio Básico na utilização da Internet: 

 Conhecer a História da Internet; 

 Compreender a importância da Internet (vantagens e desvantagens); 

 Compreender o funcionamento da Internet - o conceito de rede; 

  Compreender o conceito Hipertexto e Hiperligação; 

 Distinguir Site de Portal de Motor de Busca; 

 Distinguir Sites Oficiais de Não Oficiais; 

 Conhecer os termos específicos da Internet (www, web, on-line, site, ...); 

 Domínio dos botões de navegação (retroceder, avançar, parar, actualizar home 

page, e-mail, ...);  

 Pesquisar  informação na Internet; 

 Tratamento de conteúdos retirados da Internet (selecção de informação    

  /imagens); 

 Copiar texto/imagens/objectos de uma página Web para Microsoft Word; 

 Compreender o significado de e-mail e suas potencialidades; 

 E-mail: criar / ler / redigir / enviar / responder / reencaminhar / guardar / apagar /   

 imprimir uma mensagem de correio electrónico; 

 Anexar um ficheiro/imagem a uma mensagem de correio electrónico. 

 

4.3 3º Ciclo 

 

 Domínio básico do Microsoft Word (continuação): 

 Objectos: inserção e formatação; 

 Índice: inserção e formatação. 

 

 Domínio Básico do Microsoft Excel (continuação): 

 Realização de operações matemáticas simples com auxílio de fórmulas. 

 

 Domínio no tratamento de imagem (em qualquer programa): 

 Digitalização de imagem; 

 Guardar imagem; 

 Distinção dos diferentes formatos (JPG, GIF, BMP, EPS, ...); 

 Tratamento de Imagem (tamanho, forma, cor, contraste, resolução, luz,...). 
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VII - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

1º CICLO 

 

No âmbito do conceito da Escola a Tempo Inteiro, todas as escolas do 1º ciclo proporcionam 

aos alunos as seguintes actividades de enriquecimento curricular: 

 Actividade física e desportiva – para todos os alunos; 

 Expressão Musical – para todos os alunos; 

 Inglês – para os alunos dos 3º e 4º anos; 

 Apoio ao Estudo – para todos os alunos. 

 

VIII – ESTRATÉGIAS 

Com a finalidade de potenciar o sucesso dos alunos e o seu desenvolvimento como 

cidadãos participativos e responsáveis, o Agrupamento preconiza a utilização de estratégias 

diversificadas: 

 Definição de critérios de constituição de turmas e de elaboração de horários adequados 

às necessidades e condicionantes do meio envolvente; 

 Atribuição do meio bloco a definir pela escola de acordo com as dificuldades 

diagnosticadas no ano anterior; 

 Priorização, em sede de Projecto Curricular de Turma, das competências gerais a 

desenvolver; 

 Diversificação das actividades a realizar, no âmbito do Plano Anual de Actividades e 

Actividades de Enriquecimento Curricular com o objectivo de possibilitar aos alunos a 

vivência de novas experiências;   

 Promoção de actividades que permitam a apropriação de métodos de estudo e hábitos 

de trabalho; 

 Promoção de articulação entre os diferentes ciclos; 

 Desenvolvimento de projectos que promovam a utilização das TIC; 

 Envolvimento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais em projectos e 

actividades que promovam a sua inserção na vida activa; 

 Incentivo uma maior partilha de experiências e saberes por parte dos docentes; 

 Envolvimento do pessoal não docente no crescimento responsável dos alunos;  

 Maior envolvimento dos pais e encarregados de educação no percurso formativo dos 

alunos e na vida da escola;  

 Ligação estreita com os parceiros locais, nomeadamente Autarquia e Associações de 

Desenvolvimento Local. 
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IX - AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do Projecto Curricular de Agrupamento deve ter lugar, anualmente, em sede das 

diversas estruturas organizacionais dos Conselhos de Turma à Assembleia de Escola. Esta 

avaliação deve centrar-se nos seguintes aspectos: 

 Adequação do desenho curricular: distribuição do meio bloco a definir pela escola, entre 

outros aspectos; 

 Processos de articulação horizontal (dentro do mesmo ciclo / conselho de docentes / 

departamentos curriculares) e vertical (entre ciclos / conselhos de docentes / 

departamentos curriculares); 

 Elaboração e concretização dos projectos curriculares de turma:  

 Desenvolvimento das competências essenciais; 

 Cumprimento dos programas das diversas disciplinas; 

 Trabalho desenvolvido nas áreas curriculares não disciplinares; 

 Trabalho desenvolvido no âmbito da utilização das TIC 

 Actividades de enriquecimento curricular: interesse demonstrado pelos alunos e 

adequação às suas apetências, expectativas e necessidades; 

 Adequação das estratégias utilizadas aos objectivos definidos previamente; 

 

Para além destes aspectos, a avaliação deste Projecto não pode ignorar nem distanciar-se 

da análise dos resultados obtidos na avaliação aferida, avaliação sumativa interna, externa e 

Programa Aves. 

 No decorrer da avaliação devem ser identificados factores que podem potenciar o 

sucesso do projecto, bem como factores de constrangimento.  

  Esta avaliação anual não invalida a existência de relatórios periódicos que incidam em 

aspectos concretos do projecto, nomeadamente, resultados da avaliação sumativa, podendo 

surgir a necessidade de uma intervenção cirúrgica para solucionar algum aspecto mais 

premente. 

 

X - CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
(Despacho n.º14 272 de 5 de Julho) 

 

1. Educação Pré-Escolar 

 

Actividades Educativas 
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Início Termo 

12 de Setembro 7 de Julho 

 

Interrupções 

Natal Entre 24 e 31  de Dezembro 

Carnaval 4 a 6 de Fevereiro 

Páscoa Entre 24 e 28 de Março 

 

 
 
 
 
 
 

2. Ensino Básico 

 
Actividades Lectivas 

Período Início Termo 

1º   13 de Setembro 14 de Dezembro 

2º 3 de Janeiro 14 de Março 

3º  31 de Março A partir de 6 de Junho  para o 9º ano. 

 20 de Junho para os restantes 

 

 

Interrupções 

1ª  Natal 17 de Dezembro a  2 de Janeiro 

2ª Carnaval 4  a  6 de Fevereiro 

3ª Páscoa 17 a 30 de Março 

 

 
 

Avaliações 

1º PERÍODO 
17 a 19 de Dezembro 

 

2º PERÍODO 
17 a 19 de Março 

 

3º PERÍODO 
 

23 a 26 de Junho 
 

XI - CONCLUSÃO 
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 A definição de um percurso a seguir pela escola, no âmbito das opções curriculares, 

implica uma constante avaliação da evolução desse percurso, a fim de detectar e corrigir 

possíveis imperfeições, bem como a introdução permanente de melhoramentos, que nos 

permitam construir uma ESCOLA COM CAMINHOS PARA O SUCESSO, objectivo último do 

nosso trabalho. 



 

Anexo 12   

 

PROJECTO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIOMAR 

 

CAMINHO PARA O SUCESSO 

 

Projecto Educativo 

2007-2012 
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CAPÍTULO III 

Direitos e deveres culturais 

Artigo 73.º 

(Educação, cultura e ciência) 

1. Todos têm direito à educação e à cultura. 

 

 

Artigo 74.º 

(Ensino) 

1. Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso 

e êxito escolar. 

 

in Constituição da República Portuguesa 
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Introdução 

 

 

O Sucesso/Insucesso Educativo tem sido objecto de estudo e de reflexão, ao longo dos 

últimos anos, por parte do Agrupamento Vertical de Riomar. Prova disso mesmo, é a criação 

de um grupo de trabalho que no ano lectivo 2006/2007, a partir de uma decisão do Conselho 

Pedagógico, se tornou responsável por uma avaliação que conduziu à elaboração de um novo 

Projecto Educativo de Agrupamento. Ainda há a acrescentar outras iniciativas que ficarão na 

história do nosso agrupamento como semente desta preocupação. 

A orientação, sobre o Sucesso/Insucesso Educativo, nasceu inicialmente da percepção, 

mais ou menos colectiva, mais ou menos formal, de que nem tudo estaria a funcionar bem na 

formação dos alunos e no cumprimento do papel da escola, como instituição transformadora 

de realidades e perpetuadora de uma cultura. 

As primeiras iniciativas são, de facto, fugazes e pouco coordenadas, porque não admiti-

lo, mas nascem de uma inquietação que se foi avolumando e são a matriz do presente 

documento. 

Se houve uma altura em que a abordagem do fenómeno do sucesso educativo, no nosso 

Agrupamento, se cingiu a conversas dispersas e desencontradas entre os diferentes agentes 

da Comunidade Educativa, chegou o momento de dar uma resposta convincente e 

colectivamente comprometida sobre o mesmo. 

Partindo da questão: “De que modo o Agrupamento promove o sucesso dos seus 

alunos?” iniciámos formalmente a construção deste Projecto Educativo. A participação de todos 

os actores e a recolha sistemática de dados (reportados, nalguns casos, a 2001) permitiram—

nos retratar fielmente o nosso ponto de partida enquanto organização, condição fundamental 

para desenharmos o nosso futuro. A organização-escola não pode ser vista isolada do contexto 

em que se insere, pelo que este documento não pode ser dissociado da Carta Educativa do 

Concelho de Riomar, aprovada em 2006. 

Com base neste retrato da nossa realidade, estabelecemos metas e objectivos a alcançar 

nos próximos cinco anos e definimos o caminho a seguir para lá chegar. É o caminho certo? 

Num futuro próximo sabê-lo-emos. No entanto, estão previstos, ao longo do caminho, 

momentos de análise e avaliação intercalar para que, em qualquer altura possamos, caso seja 

necessário, corrigir a rota!  
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1. Caracterização 

Não é possível traçar planos para o futuro sem o conhecimento da realidade presente. 

Neste sentido, ao iniciarmos a elaboração de um documento que estabelece objectivos futuros, 

entendemos que o primeiro passo deve ser a caracterização exaustiva do nosso momento 

presente, o nosso ponto de partida. Esta caracterização abrange recursos materiais e 

humanos, constrangimentos e potencialidades, de modo a perceber o que pode impedir ou 

favorecer o nosso desenvolvimento enquanto organização. 

 

1.1. Caracterização sumária do Concelho de Riomar 

O concelho de Riomar, situado no Litoral Alentejano, é, geograficamente, o maior do país 

(1720 km2) embora apresente uma fraca densidade populacional (15 hab / km2).  

A vila de Riomar é uma povoação muito antiga que entrou no domínio português em 

1166, conquistada por D. Afonso Henriques, tendo recebido a sua primeira Carta de Foral em 

1256, das mãos de D. Afonso III. O património histórico do concelho é rico na arqueologia e 

nas tradições orais. Salienta-se ainda o Forte de , que se integra no sistema defensivo da 

Costa Alentejana, e as ruínas da Ponte Medieval de Santa , que desempenhou um papel muito 

importante como principal via de comunicação Lisboa – Algarve. 

A população caracteriza-se por um grande envelhecimento, baixo nível médio de 

instrução, detectando-se ainda uma taxa elevada de analfabetismo: por cada 100 indivíduos 

com mais de 10 anos existiam, em 1991, cerca de 32,8% sem saber ler nem escrever e, em 

2001, esse quantitativo era ainda de 25,7%.  

A economia do concelho assenta fundamentalmente na agro-pecuária, embora o seu 

subsolo possua riquezas (ferro e manganês) que não se encontram actualmente em 

exploração. Os seus 55km de costa têm possibilitado, nos últimos anos, um acentuado 

desenvolvimento turístico do litoral o que tem contribuído para uma maior assimetria entre a 

zona costeira e o interior. Este tem apresentado uma desertificação progressiva, em virtude do 

êxodo rural. O isolamento das populações tem conduzido a uma elevada taxa de suicídio.  

A área de influência do Agrupamento abrange as freguesias de S, S M, B dos P e L / A. 

 

1.2.Caracterização do contexto social do Agrupamento 

O Agrupamento está inserido num meio economicamente pobre e de fracos recursos 

sócio-culturais. Parte dos alunos reside em regime de povoamento disperso, típico do sudoeste 

alentejano e em alguns “montes” isolados, o que dificulta a comunicação a todos os níveis 

(informação, contactos com a escola, acessibilidade, etc…) e se traduz em sub-comunidades 

fechadas. 

Os diferentes núcleos populacionais onde as escolas do Agrupamento se inserem 

integram alguns cidadãos estrangeiros. Neste momento, estes últimos núcleos estão 

integrados na comunidade educativa e são uma mais-valia de diversidade cultural. A maioria 

da população escolar ingressa no ensino pré-escolar e progride ao longo dos ciclos do 
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Agrupamento, favorecendo um maior conhecimento das crianças, das suas famílias e da 

comunidade em geral. Assim, consegue-se estabelecer uma ligação mais próxima e precoce 

com o exterior, conhecendo e compreendendo as expectativas, as necessidades de ambas as 

partes e delineando estratégias de intervenção adequadas. 

Neste sentido, o Agrupamento tem promovido processos de acolhimento e integração 

desde a entrada dos alunos no ensino pré-escolar. Os estrangeiros integram-se 

harmoniosamente e mantêm traços culturais da cultura de origem cujos efeitos se harmonizam 

na comunidade educativa. 

No caso do nosso Agrupamento há diferenças consideráveis entre os estabelecimentos, 

pois estes encontram-se geograficamente dispersos e as populações apresentam 

características distintas, sejam elas económicas ou culturais.  

 

1.3. Caracterização dos agentes da comunidade educativa/recursos humanos 

1.3.1 Caracterização do pessoal docente 

Do número total de docentes em exercício de funções no Agrupamento, apenas 5% são 

contratados. Dos restantes 95%, 56% são docentes do Quadro de Escola e os restantes 

pertencem ao Quadro de Zona Pedagógica. Do total de docentes dos Quadros, apenas 5% têm 

6 anos de serviço ou menos. Com estes dados podemos caracterizar o pessoal docente como 

muito experiente, o que facilita a distribuição do serviço. Esta rege-se pelos seguintes 

critérios: continuidade pedagógica; atribuição do cargo de director de turma aos docentes com 

perfil para o desempenho destas funções; distribuição das áreas curriculares não disciplinares 

(Área de Projecto e Estudo Acompanhado) de acordo com o perfil e os interesses dos docentes, 

bem como com o trabalho realizado em anos anteriores. 

Os níveis de assiduidade são elevados, recorrendo os docentes, sempre que possível, à 

permuta de aulas no 2º e 3º ciclos. Por outro lado, sempre que a falta é programada, os 

docentes entregam o Plano de Aula que é, normalmente, cumprido por quem o substitui. No 

caso do pré-escolar e 1º ciclo as substituições são asseguradas, sempre que possível (por 

vezes recorre-se aos elementos do Conselho Executivo). Neste sentido, é mínimo o impacto da 

falta de assiduidade dos docentes. 

 

1.3.1.1. Constrangimentos e potencialidades  

Constrangimentos: 

- Pouca oferta de formação contínua e nem sempre adequada às necessidades 

- Ausência de um entendimento comum de conceito de Rigor 

- Desconhecimento dos documentos orientadores 

- Falta de uma prática comum do significado de sucesso 

- Pouca partilha de informação (comunicação)/ trabalho muito individual e fragmentado 

- Dificuldades em trabalhar em grupo 

- Falta de aferição de critérios, modalidades e estratégias de avaliação 
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- Falta de transversalidade na avaliação de Formação Cívica e Estudo Acompanhado 

- Falta de uma ideia comum do significado de cada uma das competências gerais 

- Falta de espaços de trabalho (nas EB1’s e JI’s) 

- Aumento da carga de trabalho 

- Desmotivação causada pela alteração constante de regras 

- Alterações profundas no funcionamento do 1º ciclo – ao nível da gestão curricular e 

distribuição horária – ainda não interiorizadas. 

 

Potencialidades: 

- Grau de profissionalismo da generalidade dos docentes 

- Nível de ética da generalidade dos docentes 

- Preocupação da procura de formação na área específica 

- Promoção e envolvimento em actividades diversificadas 

- Progressão visível nos resultados dos Exames Nacionais 

- Preocupação com a auto-avaliação 

- Bom relacionamento entre professores 

- Bom relacionamento com os alunos 

- Bom relacionamento com os outros elementos da comunidade educativa 

- Possibilidade de estabilização cíclica do pessoal docente 

- Preocupação em promover a inclusão educativa e social dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais  

 

1.3.2 Caracterização do pessoal não docente 

O Agrupamento conta com 37 funcionários não docentes, dos quais apenas 4 não são do 

Quadro.  

A gestão do pessoal não docente em exercício de funções nos Jardins-de-infância e nas 

Escolas do 1º ciclo do Agrupamento é dividida entre o órgão de gestão e os órgãos municipais. Em 

alguns casos, dado o período de funcionamento das escolas, bem como o número de refeições 

servidas, tem sido necessário recorrer a funcionários requisitados ao Centro de Emprego.  

Na distribuição do serviço não docente, o órgão de gestão atende, quer às carreiras de 

cada um, bem como às suas características pessoais. Por outro lado, e quando possível, 

atende-se também aos gostos individuais de cada funcionário. 

Os níveis de assiduidade no pessoal não docente são elevados, pelo que o impacto da 

falta de assiduidade é mínimo. 

 

1.3.2.1. Constrangimentos e potencialidades  

Constrangimentos:  

- Resistência face à mudança 

- Falta de formação de base 
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- Falta de capacidade de adaptação a novas situações 

- Falta de estabilidade do Pessoal Não Docente nas EB1 e JI (responsabilidade da autarquia) 

- Impotência e conformismo na actuação disciplinar, perante casos de desrespeito e indisciplina 

- Alguma desarticulação na acção colectiva com os docentes 

- Falta de articulação entre funcionários do Município com os do Ministério da Educação e com docentes. 

 

Potencialidades: 

- Orgulho na manutenção do espaço escolar 

- Preocupação com o comportamento/bem-estar dos alunos fora da sala de aula 

- Empenho no bom funcionamento dos diferentes sectores da escola 

- Bom relacionamento com o pessoal docente 

 

1.3.3. Caracterização das famílias e encarregados de educação 

No Agrupamento identifica-se uma franja de população adulta que tendo sido ausente da 

escola não reteve representações do papel da mesma na vida pessoal e profissional, pelo que 

os educandos são pouco incentivados a investir na formação académica como um patamar 

para um futuro profissional. 

Por outro lado, nota-se que uma minoria de famílias de um contexto cultural 

diferenciado, promove nos seus educandos os benefícios da formação académica, pelo que 

esses jovens são também portadores de estímulos positivos para os colegas cujas referências 

familiares são escassas ou ausentes a esse nível.  

A análise dos inquéritos realizados, a uma amostra dos encarregados de educação do 

Agrupamento, conjuntamente com a Associação de Pais e Encarregados de Educação, permitiu 

a elaboração das conclusões seguintes: 

A maioria dos encarregados de educação, independentemente do ciclo de escolaridade, 

considera que a escola tem bastante ou imenso valor na formação dos seus educandos, sem 

contudo conseguir justificar essa importância. Verifica-se dificuldade em diferenciar entre boas 

notas/aproveitamento e aquisição de conhecimentos/competências, não reconhecendo o bom 

comportamento e o empenho como um pressuposto para obtenção de competências. 

De forma geral, os encarregados de educação assumem-se como muito participantes no 

sucesso dos seus educandos. Contudo esta participação desenvolve-se maioritariamente em 

casa não havendo contactos com o director de turma de uma forma regular. Revelam 

preocupação quanto ao futuro dos seus educandos e anseiam que as aprendizagens tenham 

um valor utilitário na vida futura. 

 

1.3.3.1. Constrangimentos e potencialidades 

Constrangimentos 

- Baixo nível de escolaridade e cultural da maioria da população 
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- A área de influência do Agrupamento é extensa não sendo acompanhada por uma rede de 

transportes e acessibilidades viável 

- Falta de competências para o exercício da cidadania e transmissão aos seus educandos 

- Baixo espírito associativo 

- Elevado número de situações de carências sociais/familiares graves 

- Dificuldade em conciliar vida profissional e familiar 

- Empregadores pouco receptivos a assumirem as suas responsabilidades sociais 

- Dificuldade em entender a educação e a escola como uma instituição de serviço público 

- Dificuldade em justificar a importância da escola 

- Dificuldade em transmitir o valor que dão à escola 

- Diminuição dos contactos, de forma voluntária, com o professor titular de turma ou director 

de turma à medida que o seu educando progride no agrupamento 

- Dificuldade em reconhecer formas de contribuir para o sucesso dos seus educandos 

- Os encarregados de educação dos alunos que apresentam menores competências cívicas são 

os mais ausentes 

- Dificuldade em diferenciar entre boa nota, bom aproveitamento e aquisições de 

conhecimentos e competências 

- Dificuldade em transmitir que atitudes/comportamentos são pressupostos/requisitos para a 

obtenção de sucesso  

- O acompanhamento dos seus educandos surge essencialmente em medidas que podem ser 

efectuadas em casa. 

 

Potencialidades 

- Reconhecimento da importância da escola 

- Demonstração de vontade de acompanhar o percurso escolar 

- Preocupação em participar activa e voluntariamente, junto do professor titular, no início da 

escolaridade obrigatória 

- Preocupação em acompanhar os seus educandos em casa 

- Reconhecimento da importância das boas notas, do bom comportamento e do empenho 

- Desejo que os seus educandos aprendam o que está previsto no currículo 

- Pretensão que as aprendizagens tenham um valor utilitário na vida futura. 

 

1.4. Caracterização das parcerias e instituições   

Na prossecução dos seus objectivos, o Agrupamento envolve-se em projectos e 

actividades em parceria com diferentes serviços e instituições, nomeadamente: SASE, CPCJ, 

Equipa de Intervenção Precoce Câmara Municipal, TAIPA, Escola Profissional de O, Centro de 

Saúde e Escola Segura. 
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1.5. Caracterização física dos edifícios escolares e recursos materiais 

1.5.1. Escola Sede: Escola EB 2,3 D de r 

Deve o seu nome a D R, um famoso boticário, também conhecido como Damião 

português, que escreveu um tratado de xadrez intitulado “Questo libro e da Impare Giochare à 

Schachi…” que passaria a partir da data da sua primeira edição (1512) a ser considerado pelos 

especialistas o primeiro grande tratado desse jogo.  

A escola é constituída por um único edifício, com 3 blocos distintos. Não possui pavilhão 

desportivo, apenas dois espaços exteriores para a prática de actividade física.  

É frequentada por cerca de 350 alunos, número que se vem mantendo desde o ano 

lectivo 2000/2001. Estes alunos provêm quer da sede de concelho quer das restantes 

freguesias que constituem a área de influência do Agrupamento. A maioria dos alunos utiliza 

os transportes escolares, permanece na escola durante a maior parte do dia e considera-a um 

local aprazível.  

 

1.5.1.2. Constrangimentos e potencialidades 

Constrangimentos: 

- Patrono que não é celebrado; 

- Efeitos climáticos extremos (muito frio e muito calor) nas salas de aula; 

- Necessário um espaço auditório (para exibição de espectáculos e outras iniciativas) 

- Necessidade de pintura exterior 

- Espaço polidesportivo com piso demasiado abrasivo e vedações danificadas  

- Muitas salas de aula são impessoais e pouco apelativas 

 

Potencialidades: 

- Espaço físico com inúmeras possibilidades de intervenção; 

- Bom apetrechamento de recursos materiais; 

- Espaço exterior ajardinado aprazível; 

- Cada turma pode ter a sua sala de aula específica; 

- Mediateca/Biblioteca Escolar com bastante qualidade; 

 

1.5.2.Jardim de Infância do A 

Este Jardim-de-infância foi construído de raiz e abriu no ano lectivo 1999/2000, 

substituindo o CEPE que funcionava nas instalações da Junta de Freguesia.  

Está localizado no recinto da EB1, cujo espaço exterior é amplo, tem uma zona de relva 

com equipamento de exterior e um parque de areia, espaços que são partilhados com os 

alunos do 1º ciclo. É constituído por uma sala ampla, zona suja, gabinete e instalações 

sanitárias para crianças e adultos. 

A sua frequência tem vindo a diminuir (em 2004/05 estavam inscritas 25 crianças) 

tendo, no ano lectivo 07/08 inscritas 12 crianças). 
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1.5.2.1. Constrangimentos e potencialidades 

Constrangimentos: 

- Falta de ligação à Internet 

- Falta de espaço para realizar as actividades de apoio à família (refeições e prolongamento de 

horário) 

 

Potencialidades: 

- Bom apetrechamento da sala  

- Bom relacionamento com todos os elementos da comunidade educativa 

 

1.5.3. Jardim-de-infância de B 

Funciona numa sala devoluta do 1º ciclo, num edifício escolar do Plano dos Centenários. 

Tem, para além da sala de actividades, um refeitório e um logradouro amplo comuns ao 1º 

ciclo. É frequentado, no ano lectivo 07/08, por 19 crianças, número que não tem variado muito 

nos últimos anos. 

 

1.5.3.1 Constrangimentos e potencialidades e  

Constrangimentos: 

- Falta de ligação à Internet 

- Necessidade de remodelação e equipamento do espaço exterior 

 

Potencialidades: 

- Bom apetrechamento da sala 

- Bom relacionamento com todos os elementos da comunidade educativa 

 

1.5.4.Jardim de infância da B dos P 

Funciona num edifício adaptado que, devido a este facto e, associado à idade do mesmo, 

não reúne as condições ideais para um bom funcionamento. Dispõe de duas salas, uma 

polivalente e uma de actividades pedagógicas. No espaço exterior há uma área coberta por 

rede. No ano lectivo 07/08 estão inscritas 25 crianças, número que não tem variado muito nos 

últimos anos. 

 

1.5.4.1 Constrangimentos e potencialidades  

Constrangimentos: 

- Falta de ligação à Internet 

- Necessidade de construção de JI de raiz com duas salas de actividades e espaço para 

actividades de apoio à família. 
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Potencialidades: 

- Bom apetrechamento da sala  

- Dá resposta às necessidades das famílias  

- Bom relacionamento com todos os elementos da comunidade educativa 

 

1.5.5. Jardim-de-infância de O 

É um edifício de dois andares adaptado que não reúne as condições ideais para um bom 

funcionamento. Dispõe de duas salas: uma de actividades e outra para prolongamento de 

horário. O espaço para recreio é comum aos alunos do 1º ciclo. 

Frequentam este Jardim-de-infância 19 crianças, número que tem sofrido algumas 

variações nos últimos anos. 

 

1.5.5.1. Constrangimentos e potencialidades  

Constrangimentos: 

- Necessidade de uma construção de raiz 

- Falta de ligação à Internet 

- Necessidade de intervenção no exterior  

 

Potencialidades: 

- Dá resposta às necessidades das famílias  

- Bom apetrechamento da sala  

- Bom relacionamento com todos os elementos da comunidade educativa 

 

1.5.6. Jardim-de-infância da L 

Começou a funcionar em edifício construído de raiz a partir do ano lectivo 2005/06. Tem 

uma sala de actividades, zona suja, um gabinete e instalações sanitárias de crianças e adultos. O 

espaço exterior é relvado, mas pequeno. No presente ano lectivo é frequentado por 15 crianças. 

 

1.5.4.1. Constrangimentos e potencialidades  

Constrangimentos: 

- Falta de ligação à Internet 

- Necessidade de fechar o átrio para aproveitar o espaço para colocar material.  

- Necessidade de equipar o espaço exterior 

 

Potencialidades: 

- Bom apetrechamento da sala  

- Bom relacionamento com todos os elementos da comunidade educativa 
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1.5.7. EB 1 de A 

A escola pertence ao Plano dos Centenários, tem uma sala de aulas, um pequeno hall de 

entrada fechado, onde são servidas as refeições e instalações sanitárias. O recinto do recreio é 

composto por uma zona de parque infantil e uma outra zona relvada. Este espaço é utilizado 

também pelos alunos do pré-escolar.  

Actualmente é frequentada por 22 alunos dos 3º e 4º anos. A constituição de turmas na 

EB1 de Almograve, devido ao projecto da Escola a Tempo Inteiro, normalmente, é feita em 

articulação com a EB1 da L. 

 
1.5.8. EB 1 de B 

É uma construção do Plano dos Centenários, com duas salas, numa das quais funciona o 

Jardim-de-infância. Tem refeitório e um amplo logradouro, comuns ao Jardim-de-infância.  

Funciona, habitualmente, só uma turma com os quatro anos (este ano tem 15 alunos), 

dado não haver espaço para mais, e ser desaconselhável a existência de horários duplos. 

 
1.5.9. EB1 da B dos P 

É uma escola tipo rural 3, constituída por duas salas, refeitório e instalações sanitárias. 

Possui espaço exterior com árvores. 

É frequentada por 40 alunos, divididos por duas turmas, número que se tem mantido ao 

longo dos últimos anos. 

 
1.5.10. EB1 de O 

É um edifício P3, construído em 1975 que sofreu algumas obras de remodelação em 

2006. A área coberta da escola é composta por oito salas de aula, sala de reuniões, sala de 

professores, cozinha, refeitório e ginásio. Tem ainda Biblioteca Escolar integrada na Rede de 

Bibliotecas Escolares. 

O amplo recinto exterior tem um campo de jogos e uma caixa de saltos. Todo o recinto 

está vedado por um muro com gradeamento. Um dos acessos da escola dá para a estrada da 

circunvalação, troço urbano duma estrada nacional com muito trânsito, tendo sido colocadas 

lombas de redução de velocidade, gradeamento de protecção no portão e uma passadeira para 

peões. Apesar destas medidas, por questões de segurança, este acesso está encerrado.  

O número de alunos que frequentam a escola – 170 no ano lectivo 2007/08 não tem 

sofrido grandes variações, contudo passou de sete para oito turmas. 

 
1.5.11. EB1 da L 

É um edifício tipo centenário / rural, composto por uma sala. No espaço exterior existe 

um campo de jogos e uma zona de jardim. Necessita, com alguma urgência, de obras de 

recuperação.  
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Nos últimos anos e devido à generalização do projecto de Escola a Tempo Inteiro, a 

constituição de turmas na EB1 da L tem sido feita em articulação com a EB1 do A. No ano 

lectivo 2007/08 é frequentada por 22 alunos do 1º e 2º anos. 

 

1.5.12. Constrangimentos e potencialidades  

As potencialidades e constrangimentos a seguir enunciados são comuns aos 

estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, excepto quando especificado. 

 

Constrangimentos: 

- Inexistência de um espaço coberto  

- Inexistência de um espaço polivalente, nomeadamente para a prática desportiva (excepto 

EB1 de O) 

- Inexistência de uma sala de informática 

- Inexistência de uma despensa para arrumação de materiais e artigos de limpeza (excepto 

EB1 de O) 

- Ausência de um espaço para trabalho individual dos docentes (excepto EB1 de O) 

- Piso de logradouro é totalmente coberto de areia o que impossibilita a prática de diversas 

actividades, nomeadamente, em Expressão e Educação Fisico-Motora (EB1´s de B Pi e B) 

- Local de refeições dos alunos na EB1 de A 

- Necessidade de intervenção urgente na EB1 de L 

- Falta de espaço (sala ou polivalente) para a prática das AEC´s; 

 

Potencialidades: 

- Boa localização  

- Salas de aula acolhedoras 

- Existência de ligação à Internet 

- Espaço físico exterior com fortes possibilidades de intervenção; 

 

1.6. Caracterização teórica do sucesso/insucesso segundo a bibliografia 

 

“ Egaux devant l’école, sans distinctions de classe, de sexe, de région d’habitation, etc. 

tous les élèves peuvent dorénavant avoir accès à toutes les filières du systéme scolaire”1. 

(Iguais perante a escola, sem distinção de classe, sexo, de origem, etc, todos os alunos podem 

doravante ter acesso a todas as ofertas do sistema educativo) (tradução livre) 

                                                            

1 Deschamps, J. C.; Lorenzi – Gioldi, F.; Meyer, G. (1982). Echec scolaire, elévè modele ou modeles p’elévè?. 

Approche Psychologique de la Division Sociale a L’École. Lausanne. Pierre-Marcel Faure. 
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«O fenómeno “insucesso escolar” não é redutível à sua visualização imediata, devendo 

ser tomado como algo complexo que resulta de disfuncionalidades presentes no indivíduo, 

escola e sociedade e ainda da forma como estas três entidades se articulam2». 

A abordagem do tema sucesso/insucesso torna-se cada vez mais pertinente. Num olhar 

globalizante pelas nossas instituições educativas, apercebemo-nos de um elevado número de 

alunos que se debatem com dificuldades impostas pela escola, família, e pela própria 

sociedade, as quais influenciam e por vezes decidem a sua vida futura. 

A problemática do insucesso escolar, bem como a procura de causas para explicá-lo, 

remontam a umas décadas atrás. A sua evolução tem acompanhado as reformas do sistema 

de ensino e direcciona-se para diferentes campos. No pós-guerra, as causas para o insucesso 

escolar assentavam no indivíduo. A massificação do ensino fez crescer um insucesso escolar 

massivo, onde a escola tomava um lugar neutro, apresentando condições de acesso para todos 

os alunos, os quais eram hierarquizados segundo o seu coeficiente de inteligência. Assim 

sendo, tal facto dever-se-ia ao património genético dos alunos, excluindo-se os factores 

externos ao sujeito. 

Mostrando-se estas perspectivas insuficientes para explicarem a problemática, surgem os 

“culturistas” que correlacionam o insucesso com a posição social das classes. Os alunos 

provenientes de meios desfavorecidos a nível cultural revelam maiores dificuldades em 

competir com os de meios culturalmente favorecidos. A falta de cultura letrada dos pais 

influencia os filhos, desmotivando-os e incutindo-lhes expectativas e aspirações baixas. Deste 

modo, a escola continuaria a funcionar como um lugar neutro, no seio do qual os alunos teriam 

de saber usufruir do que igualmente era posto à disposição de todos. 

Este modelo explicativo foi criticado, nomeadamente pela nova sociologia da educação, 

realçando que a escola mais não fazia, que reproduzir as estruturas sociais superiores. Desta 

forma o insucesso será imputado à escola, à sua estrutura e organização, bem como aos 

conteúdos programáticos, tipo de ensino e processos de avaliação. 

«Todos os trabalhos empíricos realizados, em Portugal ou noutros países, apontam para 

a existência de uma correlação positiva entre origem social dos alunos e o seu (in)sucesso 

escolar» (Cherkaoni, 1968; citado por António Martins, 1991). 

As condições sócio-económicas têm-se apresentado como um ponto importante na 

questão do insucesso escolar. Aspectos ligados à distância geográfica da escola, as zonas de 

habitação, por vezes degradadas, a incapacidade de suportar os custos que o próprio ensino 

acarreta e a satisfação de necessidades básicas, tornam a vida de alguns alunos uma 

verdadeira turbulência. É óbvio que todos estes factores, entre outros não citados, contribuem 

para que os alunos não tenham tanta disponibilidade para se dedicar à escola e aos estudos, 

tendo por consequência o insucesso escolar. 

                                                            

2 Martins, A. M. (1991). Insucesso escolar e apoio sócio – educativo. Universidade de Aveiro, p. 12. 
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Não só as dificuldades inerentes às condições sócio-económicas e culturais da família, 

bem como a organização escolar e curricular, revelam-se variáveis responsáveis pelo enorme 

insucesso dos alunos oriundos das classes desfavorecidas. 

A escola para todos, impõe currículos universais, esquecendo-se das diferentes 

realidades que são os alunos que a frequentam. As práticas pedagógicas pouco diversificadas, 

o privilegiar saberes académicos gerais, a utilização de códigos linguísticos não acessíveis a 

todos, funcionam como entraves à aprendizagem, favorecendo a reprovação. 

Nesta perspectiva a escola não contempla as diferenças sócio-culturais dos alunos que a 

frequentam. 

Será que esta disfuncionalidade do aparelho escolar, não surge do facto da escola ao 

longo do tempo ter vindo a ser pouco questionada quanto ao seu modo de funcionar e de 

realizar os seus objectivos? 

A escola integra em si grandes anomalias a nível de algumas áreas, vejamos: 

* uma rede escolar com falhas quer ao nível do número de alunos, quer ao nível da 

organização dos ciclos, obrigando os alunos a realizarem frequentes mudanças, mediante a 

existência ou não daquele nível de ensino que frequentam, das áreas que pretendem, etc.; 

* a centralização do poder nos órgãos de poder central, bem como a falta de autonomia 

e gestão dos estabelecimentos de ensino. Apesar deste aspecto actualmente estar em fase de 

mudança, ainda não se obtiveram resultados práticos. Por conseguinte, falta à escola 

autonomia quer financeira, quer curricular, quer pedagógica; 

* a organização curricular privilegiando os saberes académicos em detrimento das 

aptidões e interesses dos alunos; 

* a relação impessoal professor-aluno, em virtude do elevado número de alunos por 

turma, não proporcionando o tão defendido ensino individualizado; 

* o próprio papel dos professores, os quais apresentam-se como detentores e 

transmissores do saber e ao mesmo tempo como sancionadores. 

O papel do professor é sem dúvida um aspecto a considerar, tendo presente as condições 

que muitas vezes estão subjacentes à sua actividade docente. A mobilidade docente, a 

carência de formação contínua, as condições materiais degradadas, etc., produzem resultados 

pouco positivos e mostram como o ensino necessita de mudança. 

A escola não conseguirá por si só extinguir o insucesso, até porque o que mais a afecta 

aparece-lhe como exterior. 

Os teóricos da atribuição conscientes da problemática do sucesso/insucesso conjugaram 

esforços numa tentativa de aumentar o seu conhecimento nesta área, conseguindo desta 

forma explicá-lo. 

Nestas últimas décadas numerosos estudos empíricos têm vindo a ser realizados, no 

campo da psicologia, sociologia, ciências da educação, etc., contribuindo para abrir caminho à 

compreensão de um fenómeno denominado sucesso/insucesso. 
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2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7
2º ano 98,8% 95,6% 94,3% 98,2% 96,4%
3º ano 99,2% 99,2% 98,2% 99,6% 99,6%
4º ano 97,1% 98,8% 99,6% 99,6% 98,4%

SUCESSO 1º CICLO (2002-2007)

Estes estudos serviram-nos de base teórica para fundamentar muitas das nossas 

reflexões e pretende-se mantê-los presentes, no futuro, durante a fase de implementação do 

projecto. 

 

1.7. Caracterização dos alunos e sucesso/insucesso educativo no Agrupamento 

A avaliação, com carácter qualitativo e quantitativo, visa abranger todo o corpo discente 

numa cumplicidade partilhada no processo ensino-aprendizagem co-responsabilizando-o face à 

permanência e frequência da escola.  

 

1.7.1.Pré-Escolar 

Neste nível de ensino, a definição dos critérios de avaliação baseia-se nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar e na circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007 

“procedimentos e práticas organizativas e pedagógicas na avaliação da educação pré-escolar”. 

 

1.7.2. Primeiro Ciclo 

A realidade do nosso agrupamento é, independentemente da reflexão teórica acima 

exposta, a que resulta da avaliação quantitativa. Impõe-se, portanto, uma análise dos nossos 

resultados. 

Com base na estatística da avaliação sumativa realizada entre 2001 e 2007, e sem 

prejuízo de análises feitas a posteriori neste documento (nomeadamente na caracterização dos 

alunos), apresenta-se aqui, de uma forma descritiva, essa avaliação: 

O sucesso estatístico no 1º ciclo foi 

muito elevado nos últimos seis anos, no que 

diz respeito ao 3º período (só uma vez se 

situou abaixo dos 95%). Ainda não há dados 

para analisar por período nem por disciplina. 

 

1.7.3. Segundo Ciclo 

A passagem para o 2º ciclo representa uma descida muito grande dos valores do 

sucesso. As razões que levam a este facto são também apresentadas posteriormente neste 

documento. Aqui vamos apresentar os dados, por período (quadro 2). 

1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per.

Sucesso 84% 82% 85% 85% 77% 89% 82% 67% 80% 69% 79% 85% 68% 58% 68%

0 45% 46% 60% 34% 43% 53% 59% 48% 60% 30% 46% 57% 33% 29% 41%

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

 

Este sucesso consiste na obtenção de até dois níveis inferiores a 3. Mas podemos 

observar a realidade: apenas uma parte dos alunos não obtém qualquer nível inferior a três, 

podendo assim considerar-se que tem sucesso. Período após período, ano lectivo após ano 

lectivo, o verdadeiro valor de sucesso (0) é bastante inferior ao suficiente para transitar 
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(Sucesso no quadro). Ficam professores, alunos e famílias satisfeitos com a passagem para o 

ano seguinte? Ou querem mais, e pretendem que os alunos adquiram competências a todas as 

disciplinas e, aí sim, considerar que atingiu o sucesso? 

Assume um valor preocupante a relação entre dois e três níveis inferiores a três em final 

de ano lectivo. (Gráfico 1). Sendo, habitualmente, o 3º período mais curto, há uma grande 

descida da percentagem de alunos com um e três níveis inferiores a 3, contrastando com o 

aumento de dois níveis. 

Alunos com 1, 2 e 3 níveis <3 - 2º ciclo (2002-2007) 
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1.7.4. Terceiro Ciclo 

A passagem para o 3º ciclo representa, mais uma vez, uma descida dos valores do 

sucesso, tanto no que serve para transitar como no sucesso pleno. As razões que levam a este 

facto são também apresentadas posteriormente neste documento. Aqui vamos apresentar os 

dados, por período (quadro 3). 

1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per.
Sucesso 41% 46% 52% 52% 58% 71% 53% 49% 65% 55% 57% 85% 53% 61% 78%

0 22% 23% 27% 23% 27% 34% 29% 28% 36% 29% 30% 43% 23% 24% 33%

2004-2005 2005-2006 2006-20072002-2003 2003-2004

 

 

O aumento da percentagem de alunos com dois níveis inferiores a três no 3º período é, 

neste ciclo, ainda mais evidente, tendo assumido proporções superiores a 20% nos dois 

últimos anos lectivos! 
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Alunos com 1, 2 e 3 níveis <3 - 3º ciclo (2002-2007) 
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Corresponde esta situação a sucesso? 

 

1.7.5 Por disciplina 

No nosso Agrupamento também há também a preocupação de perceber se há 

desigualdade entre disciplinas. Utilizou-se como critério o levantamento das disciplinas que se 

mantêm desde o 1º ao 9º ano. Apresentam-se agora esses dados (quadro 4). 

1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per.
LP 71% 77% 80% 83% 84% 88% 92% 67% 81% 72% 75% 82% 74% 59% 68%
ING 77% 62% 70% 81% 71% 78% 86% 78% 83% 90% 78% 85% 73% 60% 64%
HGP 70% 77% 79% 65% 71% 81% 85% 78% 82% 85% 88% 93% 78% 76% 74%
MAT 80% 70% 80% 75% 65% 78% 83% 67% 77% 68% 77% 78% 66% 63% 64%
CN 89% 79% 84% 87% 82% 91% 91% 74% 84% 82% 81% 92% 78% 67% 68%
EF 94% 83% 94% 68% 79% 85% 83% 80% 82% 53% 72% 77% 57% 57% 66%
AP 95% 90% 96% 91% 92% 94% 92% 86% 89% 78% 88% 88% 88% 87% 83%

Percentagem de sucesso por disciplina (2º ciclo)
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

 

Não houve mais do que discrepâncias pontuais entre disciplinas no período em análise. O 

ano de 2006-2007 representou um ano com resultados francamente insatisfatórios. Será que a 

estes corresponderá uma melhoria no presente ano lectivo? 

1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per. 1º per. 2º per. 3º per.
LP 59% 58% 62% 59% 70% 77% 70% 62% 73% 61% 73% 81% 73% 82% 83%
ING 49% 50% 51% 72% 78% 78% 68% 66% 73% 60% 71% 75% 71% 65% 72%
HIS 51% 50% 53% 53% 58% 60% 69% 79% 87% 73% 73% 85% 66% 73% 80%
MAT 45% 54% 51% 61% 57% 64% 61% 58% 70% 72% 71% 76% 64% 64% 68%
CN 57% 65% 67% 80% 76% 83% 74% 78% 86% 83% 88% 91% 88% 85% 89%
EF 72% 79% 81% 73% 73% 84% 68% 80% 84% 72% 62% 85% 60% 66% 68%
AP* 76% 93% 87% 85% 96% 98% 85% 85% 91% 83% 90% 95% 69% 72% 89%
* Em 2002-3 não havia Ap no 8º nem CN no 9º. Em 2003-4 não havia AP nem CN no 9º ano.

2002-2003 2004-2005 2005-2006 2006-20072003-2004
Percentagem de sucesso por disciplina (3º ciclo)
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No terceiro ciclo já há maior heterogeneidade nos resultados. O insucesso que se 

esconde por trás da noção de sucesso estatístico, revela-se na avaliação por disciplina.  

 

1.7.6. Abandono escolar e curricular 

Neste ponto, há um aspecto a ressalvar: apresentam-se valores absolutos porque, em 

percentagem, tornam-se residuais. Além disso, convém esclarecer que há dificuldades em 

categorizar os alunos pois, se num determinado ano lectivo o aluno abandonou o agrupamento 

(desistência, exclusão por faltas ou transferência para o estrangeiro), posteriormente pode ter-

se matriculado num curso da Escola Profissional ou do Centro de Emprego, sendo difícil a sua 

contabilização. 

No Agrupamento, os valores de Abandono Escolar são muito residuais e o tipo de 

abandono alterou-se consoante a oferta educativa de O: 

- entre 2002-2003 e 2006-7 abandonaram a escola 12 alunos do 2º ciclo e 31 do 3º 

ciclo;  

- entre 2004-2005 e 2006-7 continuaram os seus estudos na Escola Profissional de 

Odemira, em cursos de nível 2 (equivalência ao 9º ano de escolaridade) um total de 39 alunos. 

No futuro estes dados (de anos anteriores) vão continuar a ser trabalhados, e os deste 

ano e dos próximos monitorizados. 

 

1.7.7. Constrangimentos e potencialidades 

Constrangimentos:  

- Fragilidade ao nível dos conhecimentos /fraco domínio da Língua Portuguesa e da Matemática 

- Fragilidade ao nível das competências sociais 

- Falta de prática das boas regras do cumprimento das ordens 

- Pouca capacidade em apropriar e utilizar as atitudes necessárias à obtenção de sucesso 

- Pouca capacidade para elaborar e concretizar projectos 

- Baixos horizontes culturais 

- Falta de expectativas /ambições 

- Pouca persistência e esforço face ao insucesso 

- Início ao consumo de tabaco e de álcool (sobretudo no 2º e 3º ciclos) 

 

Potencialidades: 

- Desejo de aprender (alunos do pré-escolar e do 1º ciclo) 

- Ausência de graves problemas de indisciplina 

- Facilidade em acatar a autoridade do adulto 

- Proximidade relacional com os professores 

- Participação nas actividades extra-curriculares do seu agrado 

- Ter prazer em estar na escola como espaço de convívio 

- Alunos mais velhos reconhecem a importância da Escola na sua formação  

- Alunos mais velhos identificam as atitudes pessoais necessárias à obtenção de sucesso 
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- Escasso absentismo  

- Escasso abandono escolar 

 

1.8. Critérios de constituição de turmas 

1.8. 1. Educação Pré-escolar 

Todos os alunos inscritos podem frequentar o pré-escolar, desde que haja vaga (há 

apenas uma sala em cada Jardim), observando-se o disposto no Despacho nº 8483/2004, de 

24 de Abril. 

 

1.8.2. Primeiro Ciclo 

Para melhor rentabilização de recursos humanos e materiais, no âmbito da Escola a 

Tempo inteiro, o Agrupamento entende que a constituição de turmas, nas escolas em que, por 

força do número de alunos e espaços disponíveis, tem que haver turmas mistas, deve 

obedecer ao seguinte critério: junção dos alunos por proximidade de idades e anos de 

escolaridade – dentro dos limites definidos por lei.  

Neste sentido, as turmas a funcionar no ano lectivo 2007/08 no 1º ciclo organizam-se do 

seguinte modo: 

Na EB1 de A funciona a turma de 3º e 4º anos com alunos provenientes do Almograve e 

Longueira, num total de 22 alunos; 

Na EB1 de Longueira funciona uma turma de 1º e 2º anos com alunos do Almograve e da 

Longueira, num total de 22. Nesta turma está integrado um aluno com Necessidades 

Educativas Especiais, pelo que foi necessária a autorização da DREA para que pudesse 

funcionar. 

Na EB1 da B dos P estão constituídas 2 turmas: turma A com 24 alunos do 1º e 4º anos; 

turma B com 16 alunos do 2º e 3º anos. Esta distribuição de alunos era a única possibilidade 

de constituição de turmas sem ultrapassar os limites da lei. 

Na EB1 do B há apenas uma turma com os quatro anos de escolaridade com 15 alunos. 

Na EB1 de O, dado que existem 8 turmas, a sua constituição obedece aos seguintes 

critérios. Para o 1º ano: 

- Divisão equilibrada por sexo; 

- Divisão segundo ordem de matrícula; 

No caso dos alunos facultativos: divisão equilibrada por idade e sexo; 

Nos restantes anos de escolaridade:  

- Manutenção do grupo / turma 

- Inclusão dos alunos retidos em turmas do mesmo ano de escolaridade 

 

1.8.3. Segundo e Terceiro Ciclos 

A constituição de turmas nos 2º e 3º ciclos obedece aos seguintes critérios. 
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- Manutenção do grupo/turma (salvo indicação em contrário por parte do Conselho de Turma) 

- Opção da Área Artística (3º Ciclo) 

- Horários dos transportes 

- Distribuição equilibrada por sexos 

- Distribuição equilibrada por idades 

- Distribuição equilibrada dos alunos repetentes 

 

2. Enquadramento do Projecto Educativo 

2.1. Conceptualização 

Para a elaboração deste Projecto Educativo, o Grupo de Trabalho produziu quatro 

conceitos-chave: Sucesso Educativo, Aluno de Sucesso, Rigor e Abandono Curricular. 

 Considerando que: 

- Os níveis classificativos, decorrentes da avaliação sumativa interna (no fim de cada 

período e após cada ano lectivo) devem reflectir o mais objectivamente possível a aquisição 

das competências gerais e específicas (de cada ano, ciclo e escolaridade básica),  

- A qualquer insucesso parcial (não realização das aprendizagens previstas numa ou 

várias disciplinas/áreas curriculares não disciplinares) equivalem lacunas no percurso dos 

alunos e como tal não foram atingidos, na plenitude, todos os fins educativos do currículo.  

 - Deve ser valorizada a cultura da excelência e objectivada a ambição de se perseguirem 

bons resultados  

No Agrupamento Vertical de Odemira, o Sucesso Educativo é: 

O aluno atinge em todas as disciplinas, níveis não inferiores a três e em todas as áreas 

curriculares não disciplinares, menções qualitativas não inferiores a Satisfaz. 

O perfil do Aluno de Sucesso, no Agrupamento Vertical de Odemira corresponde à: 

Obtenção no final de cada período, ano de escolaridade, ciclo de escolaridade e no fim da 

Escolaridade Básica, níveis classificativos não inferiores a três, em todas as disciplinas e 

menções classificativas não inferiores a Satisfaz, em todas as Áreas Curriculares Não 

Disciplinares. 

A avaliação tem por base o Rigor que se define pela Correspondência, em níveis 

qualitativos e quantitativos, à aquisição das competências previstas. 

Por último, entende-se por Abandono Curricular a Desistência/demissão do aluno e da 

família da aquisição do Currículo do Ensino Básico. 

 

2.2. Problemas e sub problemas 

Para efeitos deste Projecto Educativo consideram-se problemas e sub problemas os 

constrangimentos referidos na caracterização dos diferentes agentes do Agrupamento. 
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2.3. Âmbito / Período de vigência 

Dada a complexidade do problema e dos sub problemas que existem, assim como a 

exigência temporal para a implementação e consolidação das medidas e estratégias 

constantes, seria de privilegiar um período alargado de vigência para cinco anos lectivos 

(2007/2008 a 2011/2012). No entanto, dados os normativos legais actualmente em vigor, o 

prazo de vigência deste Projecto situa-se nos três anos lectivos, prorrogável por mais dois 

anos lectivos. 

 

2.4. Princípios pelos quais se orienta o Projecto Educativo 

Os princípios abaixo descritos, sem prejuízo de outros que entretanto, de forma 

consciente ou não, sejam adoptados, deverão nortear a aplicação do Projecto Educativo. Eles 

são a matriz conceptual /filosófica deste e todas as acções e iniciativas desenvolvidas nos 

próximos cinco anos lectivos deverão respeitá-los. Também deverão ser do conhecimento de 

todos os agentes da comunidade educativa para que, rapidamente, de forma harmoniosa e 

equilibrada, constituam um referencial comum de valores que se reflectem em acções 

concretas e comportamentos observáveis. Sendo um objectivo a criação de uma cultura de 

Agrupamento centrada na promoção do sucesso educativo e a redução do abandono curricular, 

é vital que exista este enquadramento de suporte. Ele possibilitará, se correctamente 

esclarecido, discutido e assumido, uma maior segurança aquando das decisões e opções. 

  

Excelência como valor 

A excelência, entendida como forma de projecto individual e colectivo de ambição, 

implicando um processo de superação e de conquista para a obtenção de bons/excelentes 

resultados, deve ser promovida, reconhecida e valorizada, em todo o Agrupamento, nas mais 

diversas instâncias e junto de todos os agentes da comunidade educativa.   

 

Avaliação  

A avaliação entendida como o processo de recolha de informação acerca de um objecto 

de estudo (parâmetros) de acordo com regras estabelecidas (critérios) para culminar em 

medidas concretas, é um instrumento valioso de orientação de todas as práticas. A utilização 

inteligente da informação de retroacção permite o constante aperfeiçoamento e portanto a 

avaliação deve ser assumida como algo natural e transversal no Agrupamento.   

  

Articulação 

A qualidade do Agrupamento, como sistema dinâmico, na promoção do sucesso e 

redução do abandono escolar, não pode nem deve ser fruto da soma das suas partes. Antes 

sim, deve-se sustentar pela qualidade da interacção entre os diversos órgãos/instituições, 

agentes da comunidade educativa, nos mais diversos anos/ciclos de escolaridade. Nesse 

sentido, a articulação como forma de trabalho colectivo eficiente para atingir um objectivo 
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comum, deve ser um princípio constante para que o percurso dos alunos, dentro do 

Agrupamento, seja o mais harmonioso possível.  

 

Valorização e responsabilização de todos os agentes da comunidade educativa 

Todos são importantes na promoção do sucesso educativo e na redução do abandono 

escolar. Numa visão sistémica, a falha operacional de uma das partes implica prejuízo para o 

conjunto. Através da valorização e responsabilização de todos os envolvidos (Professores, 

Pessoal Não Docente, Pais e Encarregados de Educação Alunos, Instituições, etc.), dentro da 

sua esfera de competências, esse risco diminui e potencia-se uma maior e melhor participação. 

  

Formação  

A preparação para o novo desafio, proposto por este Projecto Educativo, implica 

necessariamente a formação específica para o mesmo. Todo o processo de planeamento da 

formação (Professores, Pessoal Não Docente, Pais e Encarregados de Educação) deverá 

obedecer a uma lógica de antecipação das insuficiências que tenham sido detectadas. Tendo 

sido anteriormente apontados constrangimentos e potencialidades, as prioridades de formação 

são: 

Pessoal docente: 

- Avaliação 

- Tecnologias de Informação e Comunicação 

- Trabalho com alunos com Necessidades Educativas Especiais 

- Diversificação de metodologias (utilização de diferentes recursos / Bibliotecas Escolares / 

Centro de Recursos) 

- Didáctica específica 

 

Pessoal não docente 

- Relações interpessoais 

- Primeiros socorros 

- Disciplina 

- Cidadania 

- Higiene e segurança no trabalho 

- Atendimento ao público 

- Formação específica em áreas administrativas (processos contabilísticos) 

 

Pais e Encarregados de Educação 

- Métodos de Estudo 

- Cidadania 

- Valores e Atitudes 

- A criança e o adolescente 
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Pensamento e Orientação Estratégicos 

A promoção do sucesso educativo e a redução do abandono escolar são problemas 

vastos, complexos, com inúmeras e intrincadas interacções. Para a promoção da eficiência 

colectiva, na abordagem desses problemas, no sentido de optimizar a relação entre custo 

energético/produto é imperioso que uma orientação estratégica, devida e periodicamente 

monitorizada, seja adoptada. Não é possível atender a tudo ao mesmo tempo, assim a 

ponderação do que é urgente ou não, os tempos e modos de actuação devem fazer parte de 

uma actuação concertada.  

 

Projecto Curricular de Agrupamento / Turma 

Em toda e qualquer prática educativa escolar está sempre presente um determinado 

modo de concretizar uma opção de gestão curricular. Neste sentido, o Projecto Curricular de 

Agrupamento estabelece as opções para a gestão curricular, que se concretizam ao nível dos 

Projectos Curriculares de Turma. Todos estes projectos são abertos e dinâmicos, uma vez que 

à medida que vão sendo postos em prática, devemos reflectir sobre os resultados, fazendo 

uma avaliação contínua, de modo a ajustar e reajustar em função dos resultados obtidos e 

desejados. 

3. Objectivos do Projecto Educativo  

3.1. Finalidades 

Este Projecto Educativo do Agrupamento Vertical de Odemira tem a dupla finalidade de 

promover o Sucesso Educativo e reduzir o Abandono Curricular. 

 

3.2. Objectivos Gerais 

- Promover/elevar/aumentar significativamente (quantitativa e qualitativa) o Sucesso 

Educativo, de acordo com o conceito de Agrupamento; 

- Reduzir significativamente a taxa de Abandono Curricular (de acordo com o conceito definido 

pelo Agrupamento). 

- Criar, manter e projectar uma cultura de Agrupamento centrada na promoção do Sucesso 

Educativo e redução do Abandono Curricular. 

- Cumprir os requisitos necessários para o Agrupamento poder estabelecer contratos de 

autonomia 

- Atingir a classificação de Bom ou Muito Bom de acordo com a escala de avaliação de escolas. 

 

3.3. Objectivos específicos 

Atingir as diferentes taxas de Sucesso Educativo nos vários níveis de ensino: 

- Pré-escolar – 98 % dos alunos tem que apresentar as competências básicas para 

ingressarem no primeiro ciclo 

- 1º ciclo – 90% de sucesso (conceito de Agrupamento) 



 

Página 26 de 28 

- 2º ciclo - 70% de sucesso (conceito de Agrupamento) 

- 3º ciclo - 50% de sucesso (conceito de Agrupamento)  

 

Atingir as seguintes taxas de aprovação: 

- final do 1º ciclo (4º ano) – 95% 

- final do 2º ciclo (6º ano) - 90% 

- final do 3º ciclo (9º ano) - 85% 

 

- Reduzir o Abandono Curricular dentro da escolaridade obrigatória 

 

4. Dinâmica geral 

Em anexo a este Projecto Educativo, apresenta-se uma Matriz de Planeamento, onde se 

integram os vectores de actuação com as tarefas/procedimentos/estratégias/acções 

complementares a desenvolver, os responsáveis pela execução, a população-alvo a que se 

destina e a respectiva calendarização. 

 

4.1 Principais vectores de actuação 

A Educação Pré-Escolar e o 1º ciclo do Ensino Básico, são o início de todas as 

aprendizagens. É sabido que um bom começo, facilita enormemente o percurso académico. É 

portanto logo nesses graus, no primeiro relacionamento com uma nova realidade, diferente da 

familiar, que tem de ser palpável a cultura (princípios e valores) de todo um Agrupamento 

voltado para a promoção do sucesso e redução do abandono curricular. A importância 

reconhecida ao ensino pré-escolar e do 1º ciclo envolve por isso um investimento importante. 

Assim, estes vectores de actuação devem ser seguidos desde a entrada dos alunos no 

agrupamento. 

+ Transmissão/divulgação do Projecto Educativo de Agrupamento e a sua filosofia 

+ Aprofundamento dos processos avaliativos 

+ Disciplina 

+ Correcta imagem de Escola/Agrupamento 

+ Implementação/divulgação/transmissão da Cultura da excelência 

+ Participação dos encarregados de educação  

+ Pré-escolar e 1º ciclo de importância crucial 

+ Articulação entre ciclos de escolaridade;  

+ Formação 

+ Regulamentação 

+ Desenvolvimento e gestão curricular-diversidade/ flexibilidade 

+ Atmosfera/clima/arquitectura 

+ Parcerias/articulação interinstitucional 

+ Inovação 
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+ Sinalização dos casos merecedores de especial atenção   

+ Atenção aos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

+ Autonomia e responsabilização  

+ Sub projectos / Programas 

+ Plano Anual de Actividades 

+ Investimento orçamental 

 

4.2. Estratégias 

- Sensibilizar a comunidade educativa para a importância do papel do Pessoal Não Docente 

- Melhorar a formação específica, por áreas 

- Desenvolver uma política de autoavaliação no Agrupamento 

- Reforçar as competências linguísticas e o raciocínio lógico-matemático 

- Definir uma metodologia de projecto aplicável a todos os níveis de ensino 

- Sensibilizar para a aquisição de hábitos saudáveis 

- Melhorar e consolidar competências sociais e cívicas 

- Adequar os métodos de ensino, estratégias e os próprios currículos aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais 

- Valorizar o papel do professor (responsabilizar, apoiar, acompanhar) 

- Melhorar/difundir/partilhar/valorizar as boas práticas 

- Interiorizar as regras/conceitos constantes dos documentos orientadores/deliberações dos 

órgãos de gestão 

- Privilegiar a metodologia de trabalho em grupo, criando condições para o seu fomento e viabilização 

- Criar uma consciência de autonomia 

- Incentivar a utilização de novas tecnologias aplicadas ao processo de ensino aprendizagem e 

à relação escola/encarregados de educação 

- Reforçar as parcerias entre os diferentes membros da comunidade educativa 

- Publicitar as actividades e trabalhos realizados no agrupamento 

- Fomentar a participação voluntária nas actividades do Agrupamento 

- Definir indicadores para monitorização do trabalho de professores, Pessoal Não Docente e 

Encarregados de Educação 

- Consciencializar os encarregados de educação para a importância do esforço para alcançar o sucesso 

 

4.3. Actividades 

- Produção anual de um Plano de formação (prioridades, população alvo, articulação com o 

Projecto Educativo de Agrupamento, modalidades preferenciais, flexibilidade, investimento) 

- Produção de um programa e definição de critérios de avaliação para Área de Projecto e 

Formação Cívica 
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- Realização de colóquios, dirigidos a diferentes grupos da comunidade educativa, relacionados 

com os problemas identificados (Plano de Actividades direccionado para a comunidade 

(exterior) 

- Aplicação de questionários 

- Construção de um guia de actividades/visitas para os encarregados de educação 

desenvolverem com os seus educandos, em ambiente familiar (tempos livres) 

- Desenvolvimento de acções que promovam as ambições dos alunos através de visitas a 

diferentes meios profissionais enquadrados nas diferentes áreas curriculares, fazendo sempre 

a ponte com a necessidade de uma correcta formação académica 

- Desenvolvimento de workshops/colóquios com profissionais dos diferentes sectores, bem 

como a participação em feiras dentro desta temática (actividades profissionais) 

- Criação de um plano de actividades direccionado para o alargamento de horizontes 

profissionais 

- Planeamento de actividades em parceria com as instituições locais para o desenvolvimento 

de acções culturais 

- Manutenção do Grupo de Trabalho do Projecto Educativo 

- Criação de Grupo de Trabalho de Avaliação para analisar e criar documentos para reflexão 

aquando da análise dos resultados da avaliação sumativa interna, assim como produção de 

indicadores e continuação do tratamento de dados da avaliação. 

 

5. Avaliação 

A Assembleia do Agrupamento definirá os termos em que serão elaborados relatórios 

periódicos de acompanhamento da execução do Projecto Educativo. 
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INTRODUÇÃO 

O Decreto Lei 115-A/98, de 4 de Maio, do Ministério da Educação, 

regulamenta o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos da educação pré-escolar, dos ensinos básicos e 

secundário, no sentido de constituir a escola como centro de políticas 

educativas reconhecendo que “...mediante certas condições, as escolas 

podem gerir melhor os recursos educativos de forma consistente com o seu 

Projecto Educativo,” que deve ser a expressão e o reflexo das necessidades 

e interesses de toda a Comunidade Educativa. 

 O tema do presente Projecto Educativo de Agrupamento (PEA) surge 

de uma pergunta muito simples. Será que o Agrupamento Vertical de Riomar 

promove o sucesso educativo dos seus alunos? Esta pergunta advém da 

preocupação de saber se a escola, enquanto instituição, está a cumprir a sua 

função social primordial de educar ou, se pelo contrário, inverteu ou optou 

por outras  prioridades assegurando outras funções. 

 Esta questão é basilar pois radica na própria essência da escola 

enquanto instituição e numa visão colectiva,  não necessariamente 

pessimista e, portanto, deve ser a primeira a ser abordada. A 

dúvida/certeza, que queremos partilhar, é sustentada pela nossa vivência 

diária, seja a leccionar, seja no contacto com os encarregados de educação, 
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seja ainda na participação nos diferentes órgãos escolares. Também apoiam 

esse sentimento os resultados académicos dos alunos, os únicos estudos que 

ainda temos, e que demonstram de uma forma avassaladora quão baixo é o 

aproveitamento. 

  A análise desta questão e o apontar de soluções  é demasiado 

sensível, devendo englobar todos os agentes da comunidade educativa que já 

a sentiram  (alunos, encarregados de educação, auxiliares de acção 

educativa, autarquia, escolas que recebem os nossos alunos, empregadores, 

etc.). Por isso, é importante uma perspectiva integradora para que exista um 

sentimento de partilha e de convergência para uma meta definida.  

 Nesse sentido, entende-se que a elaboração concreta deste projecto 

reveste-se fundamentalmente na orientação da discussão deste tema. Tudo 

é passível de discussão e mesmo de contestação. É esse o espírito que 

deverá presidir na abordagem deste documento para que ele seja um 

instrumento de mudança, onde todos se revêm e  não apenas um mero 

exercício burocrático.       

 Decorrente do ponto anterior, este documento deve ser divulgado, 

participado e alargada a sua discussão para que seja melhorado. 

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

O concelho de Riomar situado no Litoral Alentejano é, 

geograficamente, o maior do País (1720 km2), embora apresente uma fraca 

densidade populacional (16 hab/km2).  

 A vila de Riomar é uma povoação muito antiga que entrou no domínio 

português em 1066, conquistada por D. Afonso Henriques, tendo recebido o 

seu primeiro foral em 1256 das mãos de D. Afonso III. O património 
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histórico do concelho não merece grande realce, à excepção do Forte de 

Milfontes, que se integra no Sistema Defensivo da Costa Alentejana, e das 

ruínas da Ponte Romana de S Cl que desempenhou um papel muito importante 

como principal via de comunicação Lisboa-Algarve. 

 A população caracteriza-se por um grande envelhecimento, baixo nível 

médio de instrução, detectando-se ainda uma elevada taxa de 

analfabetismo. 

 A economia do concelho assenta fundamentalmente na agro-pecuária, 

embora o seu subsolo possua riquezas (ferro e manganês) que não se 

encontram actualmente em exploração. Os seus 55 km de costa têm 

possibilitado, nos últimos anos, um acentuado desenvolvimento turístico do 

litoral o que tem contribuído para uma maior assimetria entre a zona 

costeira e o interior. Este tem apresentado uma desertificação progressiva, 

virtude do êxodo rural. O isolamento das populações tem conduzido a uma 

elevada taxa de suicídio. 

 Com o intuito de travar o desenvolvimento desenfreado do litoral e 

conservar o riquíssimo património natural (geológico, florístico, faunístico e 

paisagístico) que o caracteriza, foi criado o Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, sediado em R, que se pretende um pólo de 

desenvolvimento integrado e sustentado da região. 

Tem-se vindo também a verificar a fixação de comunidades 

estrangeiras, principalmente alemãs, brasileiras, holandesas e inglesas. Cada 

vez mais, e em grande número, assiste-se à chegada de trabalhadores do 

leste europeu que são empregues na construção civil e na agricultura. 
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CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO  

O agrupamento de escolas está inserido num meio economicamente 

pobre e de fracos recursos socio-culturais. Grande parte dos alunos reside 

em regime de povoamento disperso,  típico do sudoeste alentejano, e em 

alguns “montes” isolados, o que dificulta a comunicação a todos os níveis 

(informação, contactos com a escola, acessibilidade, etc.) e que se traduz 

em sub-comunidades fechadas. Associa-se a este problema a precariedade 

das redes de saneamento básico e de fornecimento de energia eléctrica. 

O Agrupamento de Escolas  integra 5 Jardins de Infância e 5 Escolas 

Básicas do 1º ciclo. Destes estabelecimentos, salvo o Jardim de Infância de 

O e EB 1 de R, todos os restantes integram meios rurais com baixa 

densidade populacional.  

Os JI são de lugar único, com grupos heterogéneos. No que se refere 

às EB1 A, L e B, são escolas de lugar único onde se pratica a monodocência. 

A EB1 de Odemira e de B dos P comportam 7 turmas e 2 turmas 

respectivamente.  

A escola EB1 de R é composta por turmas homogéneas (cada turma 

lecciona 1 ano de escolaridade, com excepção de uma turma que integra 2 

anos de escolaridade).  

A escola EB 2, 3 D é constituída por cerca de três centenas de 

discentes. A Escola continua a acolher alunos que provêm quer da sede de 

concelho, quer das zonas rurais. A maioria dos alunos utiliza os transportes 

escolares e permanece grande parte do seu dia na Escola, encarando-a, 

muitas vezes, como um vasto espaço que nem sempre corresponde às suas 

expectativas. 
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 Verifica-se ainda uma crescente falta de participação activa dos 

encarregados de educação no processo educativo dos alunos, notável ao 

longo dos diversos níveis da Educação Básica. Neste contexto, os alunos 

continuam a revelar dificuldades a nível cognitivo (aquisição, compreensão e 

aplicação de conhecimentos), no domínio da língua materna e  apresentam 

problemas de assiduidade, nomeadamente no 3º ciclo, bem como alguns 

casos de indisciplina, o que se reflecte no seu (in)sucesso escolar. 

 Com efeito, a grande extensão do concelho, a dispersão e o sub-        

-povoamento dão origem a que a maioria dos alunos apenas contacte com 

crianças/jovens do mesmo escalão etário em época lectiva. Associados à 

desmotivação para o estudo, a escassez de postos de trabalho e um ensino 

muitas vezes desfasado dos interesses dos jovens continuam a não 

incentivar o prosseguimento de estudos. Estes condicionalismos têm-se 

traduzido no insucesso e abandono escolar precoce e na adopção de alguns 

comportamentos de risco, nomeadamente tabagismo, alcoolismo e 

toxicodependência, atingindo jovens de faixas etárias cada vez mais baixas. 

 Relacionados com estes condicionalismos estão também o número 

significativo de docentes em início de carreira, a mobilidade do corpo 

docente (levando muitas vezes ao absentismo) que dificulta a execução de 

projectos interdisciplinares. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

Os alunos que frequentam o Agrupamento Vertical de R saem do 

mesmo com sucesso? O Agrupamento Vertical de R promove o sucesso 

educativo  efectivo /real dos seus alunos ? 
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  Sem prejuízo de estudos mais aprofundados (que entendemos serem 

relevantes e com carácter de urgência) uma comparação com as 

competências gerais do ensino básico, leva-nos a afirmar que, grosso modo, 

o aluno médio que acabou de frequentar o Agrupamento Vertical de R não é 

competente, de uma forma geral, e que revela uma diversidade de lacunas.  

É um aluno incapaz ou capaz de  uma forma pouco consistente de atingir as 

competências gerais de ciclo, abaixo indicadas: 

(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; 

(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 a 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; 
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(10) relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

Apercebemo-nos, amiúde e em diversas situações, que o aluno médio 

do nosso agrupamento é ainda um aluno que se caracteriza por: 

- ter pouco espírito de iniciativa e alheado de questões actuais, qualquer que 

seja o seu âmbito; 

- apresentar pouca ambição pessoal; 

- revelar pouca auto-estima; 

- estar conformado o seu futuro, encarando-o como uma inevitabilidade; 

- demonstrar uma formação cívica  deficitária; 

- revelar propensão para comportamentos de risco; 

- apresentar poucas referências socio-culturais, que se revela numa 

imaginação e criatividade limitadas; 

- ser pouco exigente na aprendizagem e não identificá-la como o seu 

primeiro dever. 

  Diversas causas (outros tantos problemas a resolver) podem estar na 

origem deste problema. Todas elas estão interligadas. Identificámos as 

seguintes:  

- ausência de promoção e divulgação do Projecto Educativo; 

- escola não é reconhecida como valor social - a escola não é reconhecida 

pelos alunos que a frequentam, pelos seus encarregados e pela população em 
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geral como uma instituição utilitária que fomenta uma evolução significativa 

e que prepara o indivíduo para a vida profissional, familiar e  social. Cada vez 

mais, a escola assume uma identidade de espaço eminentemente lúdico, de 

convívio infanto-juvenil e de assistência social;  

- pouca articulação entre ciclos/entre departamentos/entre docentes do 

mesmo departamento/entre os vários órgãos escolares - os docentes dos 

diversos ciclos não trabalham em conjunto e de uma forma coordenada para 

que, quer a troca de informação, quer a  partilha de métodos e estratégias, 

possibilitem um desenvolvimento integrado dos alunos;  

- níveis baixos de exigência académica do processo ensino aprendizagem - 

cada ano lectivo que passa, os níveis de exigência diminuem (os dos 

docentes, os dos alunos e os dos encarregados de educação). Relativamente 

à prática docente, é notório esse facto: são o número e a qualidade de 

conteúdos que são menos consolidados, são os critérios de 

avaliação/classificação facilitados, entre outros;  

- currículo não entendido como um todo na generalidade da comunidade 

educativa; 

- mobilidade do corpo docente - a alteração anual dos docentes dos 

diferentes ciclos (mais notória no pré-escolar, primeiro e terceiro ciclos)  

afecta a dinâmica da instituição escolar; 

- falta de assiduidade/pontualidade dos alunos: 

a) não entendimento da pontualidade e da assiduidade como dever do 

aluno; 

b) cumplicidade da parte dos Encarregados de Educação; 
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c) pouca uniformidade de critérios na justificação de faltas por parte 

do Director de Turma;  

- assiduidade irregular  dos docentes; 

- falta de articulação entre órgãos escolares e dentro dos mesmos  (intra-     

-ciclos e inter-ciclos de escolaridade). A informação circula e é partilhada 

ainda de forma pouco consistente e os compromissos são escassos. O 

trabalho coordenado entre ciclos de escolaridade é bastante afectado por 

tal, sobretudo no que ao currículo dos alunos diz respeito; 

- desconhecimento da realidade escola por parte dos alunos e encarregados 

de educação: 

a) insuficiente divulgação do modo de funcionamento das diferentes 

escolas; 

b) deficiente ou inexistente interpretação dos critérios de avaliação; 

c) falta de acompanhamento por parte dos Encarregados de Educação 

durante o percurso escolar do aluno;  

d) falta de aplicação efectiva das decisões tomadas em Conselho 

Pedagógico, nomeadamente quanto aos critérios de avaliação, entre 

outros;  

e) os alunos/encarregados de educação não identificam a escola como 

um local primeiramente de aprendizagem, que esta exige  esforço e 

responsabilidade, desconhecendo  o que lhes é exigido (currículo, 

deveres e direitos, etc.); 

- a realidade socio-cultural, geográfica económica dos alunos; 
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- algumas imperfeições na aplicação de conteúdos curriculares e 

programáticas, nomeadamente formação cívica, estudo acompanhado; 

FINALIDADES  

Metas a atingir com  o PEA 2004/2007: 

-  que esteja definido e  caracterizado o perfil do aluno de sucesso, bem 

como as metas a atingir no futuro;   

- que exista uma participação significativa de toda a comunidade educativa 

no tratamento do problema enunciado e que esta esteja estabelecida  de 

uma forma organizada e articulada numa participação plural e dinâmica; 

- que estejam identificadas as principais causas do insucesso educativo, 

aprovadas e postas em implementação medidas para a sua redução; 

- que estejam definidos, criteriosamente, em todos as estruturas da 

comunidade educativa, instrumentos de avaliação e de auto-regulação; 

- que exista uma identificação de toda a comunidade educativa com o 

real valor social da instituição escolar e com a excelência enquanto 

factor de enriquecimento pessoal. 

OBJECTIVOS DO PEA 

Objectivo Geral 

- Implementar uma dinâmica geral no Agrupamento, focada no combate ao 

insucesso e elevação do sucesso educativo, integrando todos os elementos 

da comunidade educativa. 
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Objectivos específicos 

- Promover a interacção das várias dimensões da educação (socializadora, 

personalizada e instrutiva); 

- promover o diálogo dentro da Comunidade Educativa; 

- favorecer a flexibilidade e transversalidade do currículo; 

- desenvolver actividades que potenciem uma orientação vocacional futura 

dos alunos; 

- promover uma formação contínua do pessoal docente e não docente 

ajustada às suas necessidades; 

- integrar o património cultural e social das comunidades  nas práticas 

educativas; 

- favorecer o trabalho em equipa, contrariando o individualismo; 

- estimular a participação de todos os agentes no acto educativo; 

- construir uma uniformidade de linguagem e de práticas educativas dentro 

do Agrupamento; 

- criar edições regulares de informação sobre as actividades e dinâmicas 

criadas. 

PRINCÍPIOS PELOS QUAIS SE ORIENTA O PEA 

Na abordagem deste problema devem ser observados os seguintes 

princípios: 

- visão sistémica – a abordagem do insucesso educativo das suas causas 

carece de uma abordagem sistémica. Considerando a instituição escola como 
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um sistema aberto, afectado por influências externas e, reciprocamente 

interactivo, evita julgamentos simplistas de causa/efeito que uma realidade 

complexa como a instituição escolar não admite;  

- currículo como um todo - o desenho curricular  como um instrumento 

fundamental na  formação dos jovens, onde cada disciplina ou área e cada 

actividade de complemento curricular potencie a formação  dos alunos. 

Deve-se abandonar a ideia de que existem disciplinas ou áreas mais 

importantes que outras, todas concorrem para o mesmo fim e todas são 

precisas. O Currículo entendido na sua dimensão horizontal e vertical (pré 

escolar incluído).  

- autocrítica e identificação de problemas/causas - um bom ponto de 

partida para a resolução de problemas é a capacidade de os identificar de 

uma forma assumida; 

- excelência - a constante  procura da excelência dos alunos deve ser  a 

baliza que orienta todas as acções. Procurar que os alunos sejam cada vez  

melhores, não por uma questão competitiva, mas sim pelo enriquecimento 

pessoal que a excelência proporciona; 

- partilha de informação e comunicação - a partilha de informação como 

factor sugestivo para uma melhor avaliação de situações, correcção das 

mesmas e ajuda a tomadas de decisão; 

- questionamento permanente - como forma de manter um nível constante 

de reflexão aprofundada sobre todos os factores que influenciam o sucesso 

educativo; 

- responsabilização de todos os agentes da comunidade educativa - incluir 

todos de forma organizada e responsabilizante para que sintam o projecto 
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como seu e que estão a contribuir para um mesmo fim. A exclusão de uma 

das partes significa o fracasso de qualquer projecto ; 

- colaboração sinérgica entre todos os agentes da comunidade educativa 

para um mesmo fim -  todos os elementos da comunidade educativa devem 

cumprir as suas funções para um objectivo preciso, colaborando entre si 

para o alcançar; 

- escola reconhecida enquanto veículo de transformação pessoal e social - 

acreditar convictamente que a escola pode transformar, e que tem um papel 

importantíssimo na formação dos alunos; 

- avaliação constante - autoregulação - como forma de conhecer sempre se 

vamos no caminho certo. A avaliação aplica-se a tudo (instalações, condições 

horárias, participação dos encarregados de educação, competência dos 

docentes, competência dos alunos, entre outros aspectos.). O PEA é sempre 

passível de alteração após avaliação; 

DINÂMICA GERAL  

O período de implementação do PEA é de 3 anos, compreendendo o 

triénio 2004/2007. 

Como implementar o projecto? 

Criar uma secção no seio do Conselho Pedagógico (Secção 

Coordenadora do PEA), podendo integrar outros elementos da comunidade 

educativa, que assegure a representatividade da comunidade educativa. 

Esta secção não será responsável pela concretização operacional de 

medidas. As suas competências/responsabilidade são: 
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- Divulgar o PEA e estabelecer medidas para uma primeira informação de 

retorno; 

- definir uma forma organizada de participação de toda a comunidade 

educativa; 

- coordenar a implementação do PEA, estabelecendo os contactos 

necessários com os agentes envolvidos; 

 - preservar o espírito do PEA; 

- recolher e compilar a informação proveniente da comunidade educativa; 

- divulgar em Conselho Pedagógico a informação recolhida; 

- propor uma hierarquia de prioridades de problemas/causas/medidas de 

acordo o sentimento geral da comunidade educativa; 

- planear tarefas, atribuí-las, calendarizá-las e avaliá-las; 

- informar o Conselho Pedagógico do andamento dos trabalhos; 

- avaliar o PEA (avaliação contínua, anual e trienal) de acordo com os 

mecanismos acordados; 

- organizar o tratamento estatístico; 

- sugerir formação específica; 

Etapas/passos sugeridos: 

O plano de implementação a seguir, deverá incluir todos os agentes da 

comunidade educativa. A sua vitalidade depende da participação alargada na 

sua concepção. Este deverá incidir nas causas do insucesso e nas 

dificuldades concretas que lhe estão associadas.  
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1ª etapa 

 1º passo - Divulgar o projecto Educativo. A comunidade educativa 

identifica-se com ele? É real esta preocupação? Existe este problema? É 

partilhado por todos? De que forma? Será que existe visão assertiva do 

problema. Altura para proceder a  acertos e alterações. 

2º passo - Definição partilhada do conceito de sucesso educativo 

(construção de uma matriz conceptual e de um perfil de aluno de 

sucesso). 

3º passo - Descobrir as causas do insucesso educativo. Onde radicam e 

de que forma afectam o sucesso/insucesso. De que forma estão ligadas a 

outras causas/problemas. 

2ª etapa 

4º passo - Descobrir medidas/soluções para as causas.  

5º  passo - Planear/calendarizar/estabelecer prioridades de 

implementação de medidas. 

6º passo - Implementar  estratégias. 

3ª etapa 

7º passo -  Avaliar – autoregular. 

ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PROPOSTAS 

- Inquérito/questionário; 

- recuperação estudos/pesquisa já efectuada; 
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- dinâmica de assembleia; 

- tratamento estatístico de dados; 

- construção de procedimentos avaliativos; 

- parcerias/trabalho de cooperação com instituições educativas; 

- experimentação «científica»; 

- seminários, fóruns de debate, prelecções, “work-shops”; 

- acções e cursos de formação; 

- outros; 

AVALIAÇÃO DO PROJECTO 

Avaliação contínua - ao longo do projecto, sectorialmente e globalmente. 

Avaliação anual -  balanço no fim de cada ano lectivo. 

Avaliação trienal - balanço no fim do triénio.  
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Anexo 10 
 

REGULAMENTO INTERNO DO AGRPAMENTO RIOMAR 
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INTRODUÇÃO 

 
O Agrupamento de Escolas de  serve a população de cinco freguesias:. Com cerca de seis mil 

habitantes, estas freguesias pertencem ao concelho de , distrito de ,.  
Este concelho é geograficamente o maior do país, apresentando no entanto uma fraca densidade 

populacional. Os seus 55 Km de costa têm possibilitado nos últimos anos um acentuado desenvolvimento 
turístico do litoral, o que tem contribuído para uma maior assimetria entre a zona costeira e o interior. Este 
tem apresentado uma desertificação progressiva, em virtude do êxodo rural em busca de melhores 
condições de vida. 

 As freguesias de  e de  são urbanas e de pequena extensão; as freguesias de  e de  foram criadas 
recentemente. A freguesia de S. dista 14 Km de Odemira. É uma freguesia do interior com algum 
desenvolvimento económico e cultural. 
 

A Escola sede do Agrupamento, criada no ano lectivo de 1973/74, com o nome de Escola 
Preparatória de  passou pelo despacho 179/SERE/92 de 16 /10, a denominar-se Escola dos 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico de  em homenagem a um boticário da época dos descobrimentos marítimos, nascido na 
segunda metade do século XV.  celebrizou-se com a escrita de um tratado de xadrez intitulado Questo libro 
e da Impare Giochare à Schachi, considerado pelos especialistas o primeiro grande tratado deste jogo.   

 
  

CAPÍTULO I -  REGULAMENTO INTERNO 
 
 

Artigo 1º 
Objecto e âmbito de aplicação 

 1. O presente Regulamento Interno tem como objectivo orientar o regime de funcionamento das 
Escolas do Agrupamento de , cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de 
orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres da comunidade educativa, 
nos termos  da legislação em vigor e restante legislação aplicável. 

2. A comunidade educativa integra os alunos, os pais e encarregados de educação, os professores, 
o pessoal não docente das escolas, as autarquias locais e os serviços de administração central e regional 
com intervenção na área da educação, nos termos das respectivas responsabilidades e competências. 

3. Na Escola E.B. 2,3  será colocado um exemplar deste Regulamento Interno na biblioteca e outro 
na Secretaria, para consulta dos eventuais interessados.  

4. Em cada escola do 1º ciclo e jardim de infância deste Agrupamento existirá um exemplar do 
Regulamento Interno, colocado num local de fácil acesso. 

5. Será entregue um exemplar do Regulamento Interno a cada encarregado de educação dos 
alunos que se matricularem pela primeira vez neste Agrupamento, ou que sejam transferidos. 

6. Será entregue a cada aluno uma adenda com as alterações, sempre que o Regulamento Interno 
seja objecto de actualização. 

7. Anualmente, no acto da renovação da matrícula, os encarregados de educação e os alunos 
subscreverão uma declaração onde conste o conhecimento do Regulamento Interno e o compromisso de 
cumprimento activo e integral do mesmo. 

8. A declaração referida no ponto anterior ficará na posse do director de turma, arquivada no dossier 
da turma e, no final do ano, arquivada no processo individual do aluno. 
 
 

CAPÍTULO II - REGIME DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
 

Artigo 2º 
Descrição do Agrupamento 

1. O Agrupamento de Escolas de  engloba os seguintes estabelecimentos de educação e ensino: 
- Jardim de Infância de  
- Jardim de Infância do  
- Jardim de Infância de  
- Jardim de Infância do  
- Jardim de Infância da  
- Escola do 1º ciclo de  
- Escola do 1º ciclo de  
- Escola do 1º ciclo de  
- Escola do 1º ciclo de 
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- Escola do 1º ciclo de  
- Escola do 2º e 3º ciclos  

 
 

Artigo 3º  
Oferta Curricular 

1. A oferta curricular do Agrupamento desenvolve-se desde a educação pré-escolar até ao 9º ano, 
em regime diurno. 

2. Com o objectivo de manter os alunos ocupados em actividades recreativas e lúdicas significativas 
para a sua formação, bem como proporcionar condições que permitam o desenvolvimento equilibrado e a 
realização pessoal dos jovens, funcionam na escola sede, clubes a definir anualmente. 

3. Outros projectos em desenvolvimento: 
- Centro de recursos de informática, para aprendizagem e utilização dos meios informáticos: 
- Rádio escolar 
- Dinamização da biblioteca escolar 

 
 

     Artigo 4º 
   Calendário escolar 

1. O calendário escolar será estabelecido anualmente, dentro dos limites de flexibilidade fixados a 
nível nacional. 

 
Artigo 5º 

Horário e regime de funcionamento 
1. Os estabelecimentos de ensino do Agrupamento funcionarão de segunda a sexta-feira, de acordo 

com os seguintes horários: 
a) Pré-escolar: tem um horário flexível, segundo as necessidades da família. O horário de 

funcionamento é fixado antes do início das actividades de cada ano, sendo ouvidos, obrigatoriamente, para 
o efeito, os pais e encarregados de educação, em reunião convocada pelo titular da sala, na qual podem 
ainda estar presentes representantes da comunidade. Destas reuniões são lavradas actas, assinadas pelo 
educador e pelos encarregados de educação presentes, das quais constam as deliberações tomadas sobre 
a matéria e que acompanham a proposta de alargamento do horário de funcionamento. O alargamento de 
horário será garantido por um animador sócio-cultural, requisitado para o efeito. O trabalho a desenvolver 
será planificado pelo educador titular e pelo técnico contratado. 

b) 1º ciclo: funciona de segunda a sexta-feira, em horário a definir anualmente.  
c) 2º e 3º ciclos: de segunda a sexta-feira, em horário a definir anualmente.  

 
 

CAPÍTULO III - PARCERIAS 
 

Artigo 6º 
Estabelecimento de parcerias 

     1. A Escola pode estabelecer protocolos com entidades locais e ou regionais, de acordo com a 
legislação em vigor. 
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Assembleia de Escola 

Conselho Pedagógico Conselho Executivo Conselho Administrativo 

 

Conselho Docentes 

 

Dep. Curriculares 

 

Ass. Técnico-Pedagógicas 

 

Coor. De Estabelecimento 

 

Doc. de Apoio Educativo 

 

Enc. Pessoal Auxiliar Acção 
Educativa

 

Aux. De Acção 
Educativa

Serviços de Administração Escolar

Acção Social Escolar 

Centro de Formação Conc. Odemira 

Conselho de Turma 

Conselho Dir. Turma 

Secção de Formação 

Secção de Avaliação 

Comissão Pedagógica

 
 
 

CAPÍTULO IV - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

SECÇÃO I 
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA 

 
Artigo 7º 

Organograma 

SECÇÃO II 
 

ORGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
 

ASSEMBLEIA 
 

Artigo 8º 
Composição  e eleição 

1. A Assembleia, um dos órgãos de administração e gestão da escola, tem a seguinte constituição: 
- 5 docentes 
- 2 representantes dos pais e encarregados de educação 
- 1 representante do pessoal não docente 
- 1 representante da Autarquia 
- 1 representante das actividades de carácter cultural artístico, cientifico, ambiental e económico 

da área geográfica, que será escolhido de acordo com o projecto educativo. 
-  presidente do Conselho Executivo 
-  presidente do Conselho Pedagógico. 

2. O presidente do Conselho Executivo e o presidente do Conselho Pedagógico participam nas 
reuniões da Assembleia, sem direito a voto, nos termos da legislação em vigor. 

3. A representação do corpo docente deve integrar representantes dos educadores de infância e dos 
professores do 1º, do 2º e do 3º ciclos. 
 4. Os representantes do pessoal docente e não docente surgem após um processo de eleição em 
que os mesmos se candidatam em listas separadas. Estas para além dos candidatos a membros efectivos, 
em número igual aos dos respectivos representantes na Assembleia, conterão também os candidatos a 
membros suplentes. 

a) A conversão dos votos em mandatos será feita de acordo com o método de representação 
proporcional da média mais alta de Hondt. 
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b) Sempre que, por aplicação do método referido no número anterior, não resultar apurado um 
docente da educação pré-escolar ou do 1º ciclo do ensino básico, o último mandato é 
atribuído ao primeiro candidato da lista mais votada que preencha tal requisito. 

c)  Nestas eleições o escrutínio será secreto e presencial. 
d)   As assembleias eleitorais serão convocadas pelo presidente da Assembleia. 
e) As convocatórias mencionarão as normas práticas do processo eleitoral, locais de afixação 
das listas de candidatos, hora e local do escrutínio e devem ser afixadas com uma antecedência 
de sete dias nos lugares habituais. 
f)  As urnas manter-se-ão abertas durante oito horas a menos que antes tenham votado todos 
os eleitores. 
g)  As listas, que deverão integrar representantes dos educadores e dos professores do 1º, 2º e 
3º ciclo, depois de subscritas por um mínimo de dez elementos, deverão ser rubricadas pelos 
respectivos candidatos, que assim manifestarão a sua concordância. 
h)  No caso da lista uninominal (pessoal não docente) considera-se eleita aquela que obtiver o 
mínimo de 51% dos votos entrados nas urnas. Em caso de empate, haverá um segundo 
escrutínio a realizar num prazo máximo de dois dias úteis, ao qual só poderão concorrer as 
duas listas mais votadas na primeira. 
i)  Os resultados do processo eleitoral produzem efeito após comunicação ao Director 
Regional de Educação. 

 6. Quanto aos representantes dos pais e encarregados de educação são indicados em assembleia-
geral de pais e encarregados de educação da escola, sob proposta das respectivas organizações 
representativas. 

7. A Assembleia reunirá, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que 
seja convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efectividade de funções ou por solicitação do presidente do Conselho Executivo. 

8. O mandato dos seus membros tem a duração de três anos à excepção dos representantes dos 
pais e encarregados de educação cujo mandato será apenas de um ano., renovado anualmente. Quanto ao 
representante da Autarquia, aplica-se o disposto nos termos da legislação em vigor. No que respeita ao 
representante das actividades de carácter cultural, artístico, científico, ambiental e económico, a duração do 
seu mandato dependerá do Projecto Educativo da Escola.   

 
 

DIRECÇÃO EXECUTIVA 
 

Artigo 9º 
Definição 

 1. A direcção executiva da Escola é assegurada por um Conselho Executivo que é o órgão de 
administração e gestão da Escola nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira. 
 

Artigo 10º 
Composição e eleição 

1.O Conselho Executivo é constituído por um presidente e três vice-presidentes eleitos pela 
Assembleia Eleitoral a constituir para o efeito, integrada pela totalidade do pessoal docente e não docente 
em exercício efectivo de funções na escola, e por representantes dos pais e encarregados de educação em 
número igual ao número de turmas da escola, escolhidos anualmente de entre os seus pares a nível de 
turma. A publicitação prevista nos termos da legislação em vigor, será feita através da afixação nos placares 
dos diferentes órgãos da escola que têm assento na Assembleia. 

2. Dois membros deste Conselho terão de ser docentes, um da educação pré-escolar e outro do 1º 
ciclo. 

3. Os candidatos constituem-se em listas e apresentam um programa de acção. Será eleita a lista 
que obtiver a maioria absoluta dos votos entrados nas urnas, os quais devem representar, pelo menos, 60% 
do número total de eleitores.  

4. O processo eleitoral decorrerá de acordo com o estipulado no ponto 4 do artº 8º alíneas a), c), d), 
e) e f) deste Regulamento. 

5. O seu funcionamento distribui-se pelos cinco dias da semana, mediante um horário a fixar 
anualmente, para que sejam asseguradas as necessidades da escola. 

6. O presidente da Assembleia, após confirmação da regularidade do processo eleitoral, procede à 
homologação dos respectivos resultados, conferindo posse aos membros da direcção executiva nos 30 dias 
subsequentes à eleição. 
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Artigo 11º 
Mandato 

1. O mandato dos membros da direcção executiva tem a duração de três anos. 
2. O mandato dos membros da direcção executiva pode cessar: 
a) No final do ano escolar, quando assim for deliberado por mais de dois terços dos membros da 

Assembleia em efectividade de funções, em caso de manifesta desadequação da respectiva 
gestão, fundada em factos provados e informações devidamente fundamentadas, apresentados 
por qualquer membro da Assembleia; 

b) A todo o momento, por despacho fundamentado do Director Regional de Educação, na 
sequência de processo disciplinar que tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar; 

c) A requerimento do interessado dirigido ao presidente da Assembleia, com antecedência mínima 
de 45 dias, fundamentado em motivos devidamente justificados; 

3. A cessação do mandato de um dos vice-presidentes, determina a sua substituição por um 
docente que cumpra os requisitos legais definidos nos termos da legislação em vigor. 
4. A cessação do mandato de presidente, de dois membros eleitos do Conselho Executivo, 
determina abertura de um novo processo eleitoral para este órgão. 

 
Artigo 12º 

Competências da direcção executiva 
1. São competências da direcção executiva: 
a) Submeter à Assembleia o Projecto Educativo da Escola; 
b) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia o Regulamento Interno da escola; 
c) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia as propostas de elaboração de contratos de 

autonomia; 
d) Definir o funcionamento da escola; 
e) Elaborar o projecto de orçamento, de acordo com as linhas orientadoras definidas pela 

Assembleia; 
f) Elaborar o Plano Anual de Actividades e aprovar o respectivo documento final, de acordo com o 

parecer vinculativo da Assembleia; 
g) Elaborar os relatórios periódicos e final de execução do Plano Anual de Actividades; 
h) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
i) Distribuir o serviço docente e não docente; 
j) Designar os directores de turma; 
k) Planear e assegurar e execução das actividades no domínio da acção social escolar; 
l) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; 
m) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas 

e instituições de formação, autarquias e colectividades; 
n) Proceder à selecção e recrutamento de pessoal docente e não docente salvaguardado o regime 

legal de concursos; 
o) Propor à Assembleia a constituição de assessorias técnico-pedagógicas para apoio à actividade 

do Conselho Executivo. 
 
 

Artigo 13º  
Competências do presidente da direcção executiva 

1. Compete ao presidente da direcção executiva: 
a) Representar a Escola; 
b) Coordenar as actividades decorrentes das competências próprias da direcção executiva; 
c) Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao pessoal 

docente e não docente; 
d) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 
e) Proceder à avaliação do pessoal docente e não docente. 
2. O presidente da direcção executiva pode delegar as suas competências num dos vice-
presidentes. 
 

Artigo 14º  
Assessorias da Direcção Executiva 

 1. Os assessores serão docentes em exercício de funções na Escola, preferencialmente 
qualificados para o exercício de outras funções educativas, cujo perfil de formação corresponde às 
necessidades da Escola, de acordo com o respectivo Projecto Educativo. 

2. A designação terá a duração de um ano lectivo. As suas competências serão definidas 
anualmente, de acordo com as necessidades sentidas, sob proposta do Conselho Pedagógico e poderão 
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versar os seguintes âmbitos: acompanhamento do Projecto Educativo, Coordenação de Projecto, Apoios 
Educativos e Gestão Financeira. 
 

     CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

Artigo 15º 
Definição  

  1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa da Escola, 
nomeadamente, nos domínios pedagógico - didáctico, da orientação e acompanhamento dos alunos e da 
formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 
   

Artigo 16º 
Composição 

1. É composto por: 
- Presidente do Conselho Executivo 
- Representante dos pais e encarregados de educação (1) 
- Coordenadores dos Departamentos Curriculares (8) 
- Coordenador de directores de turma (1) 
- Coordenador do Conselho de Docentes da educação pré-escolar (1) 
- Coordenador do Conselho de Docentes do 1º ciclo (1) 
- Representante do pessoal não docente (1) 
- Coordenador de projectos de desenvolvimento educativo (1) 
- Representante dos Serviços de Apoio Educativo (1)   

 
2. O mandato dos seus membros docentes tem a duração de dois anos lectivos e de um ano lectivo 

no caso dos restantes membros. 
3. A eleição do representante do pessoal não docente será feita por todos os seus elementos em 

reunião realizada para o efeito e por voto secreto. 
4. Os representantes dos pais e encarregados de educação serão designados pela associação de 

pais. 
5. O presidente do Conselho Pedagógico será eleito de entre os docentes que nele têm assento, 

cujo mandato tem a duração de dois anos lectivos. 
 

Artigo 17º 
Funcionamento 

1. Este conselho reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que seja 
convocado pelo respectivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 
efectividade de funções ou sempre que um pedido de parecer da Assembleia ou da direcção executiva o 
justifique. 
   
 

Artigo 18º 
Competências do Conselho Pedagógico 

1. Ao Conselho Pedagógico compete: 
a) Eleger o respectivo presidente de entre os seus membros docentes; 
b) Elaborar a proposta de Projecto Educativo da Escola; 
c) Apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Actividades e pronunciar-se sobre o 

respectivo projecto; 
d) Pronunciar-se sobre a proposta de Regulamento Interno; 
e) Pronunciar-se sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 
f) Elaborar o plano de formação e de actualização do pessoal docente e não docente, em articulação 

com o respectivo centro de formação de associação de escolas, e acompanhar a respectiva 
execução; 

g) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 
acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos; 

h) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional 
e local, bem como as respectivas estruturas programáticas; 

i) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 
complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar; 

j) Adoptar os manuais escolares, ouvidos os Departamentos Curriculares e os Conselhos de 
Docentes; 
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k) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito da 
escola e em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para 
a formação e investigação; 

l) Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 
m)  Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 
n) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de acordo com o 

disposto na legislação aplicável; 
o) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes; 
p) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e recomendações. 

 
 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

Artigo 19º 
Definição  

 1. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da Escola. 
 

Artigo 20º 
Composição  

 1. É composto pelo presidente do Conselho Executivo, pelo chefe dos Serviços de Administração 
Escolar e por um dos vice – presidentes do Conselho Executivo. 
 

Artigo 21º 
Funcionamento  

 4. Este Conselho é presidido pelo presidente do Conselho Executivo e reúne, ordinariamente, uma 
vez por mês e extraordinariamente sempre que o presidente o convoque, por sua iniciativa ou a 
requerimento de qualquer dos restantes membros. 
 5. O mandato dos seus membros tem a duração de três anos. 
 

Artigo 22º 
Competências  

1. Ao Conselho Administrativo compete: 
a) Aprovar o projecto de orçamento anual da Escola, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pela Assembleia; 
b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 
c) Autorizar a realização de despesas e o respectivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e 

verificar a legalidade da gestão financeira da Escola; 
d) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial da Escola; 
e) Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

 
COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

 
Artigo 23º 
Definição  

1. A coordenação de cada estabelecimento de educação e de ensino integrado neste Agrupamento 
é assegurado por um coordenador. 

2. No estabelecimento sede do Agrupamento, bem como nos que tenham menos de três docentes 
em exercício efectivo de funções (com turma), não há lugar à criação do cargo referido no número anterior. 

3. O coordenador deve ser um docente dos quadros, em exercício de funções no estabelecimento, 
sendo eleito por três anos, pela totalidade dos docentes em exercício efectivo de funções no mesmo 
estabelecimento. 

 
Artigo 24º 

Competências  
1. Compete, de um modo geral, ao coordenador: 

a) Coordenar as actividades educativas do estabelecimento, em articulação com o 
Conselho Executivo; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Executivo e exercer as competências 
que por este lhe forem delegadas; 

c) Veicular as informações relativas ao pessoal docente, não docente e aos alunos; 
d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos 

interesses locais e da Autarquia nas actividades educativas; 
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e) Organizar o inventário do material existente no estabelecimento e zelar pela sua 
conservação; 

f) Planificar o modo de utilização do material do estabelecimento e propor a aquisição de 
novo material e equipamento ao Conselho Executivo, ouvidos os membros do Conselho 
de Docentes. 

 
 

Artigo 25º 
Funcionamento  

1. Os coordenadores de estabelecimento devem reunir com o Conselho Executivo trimestralmente e 
sempre que este os convoque, bem como a pedido dos primeiros ou a requerimento de, pelo menos dois 
terços dos docentes de um estabelecimento. 

 
SECÇÃO IV 

ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 
 

Artigo 26º 
Definição  

1. As estruturas de orientação educativa colaboram com o Conselho Pedagógico e com o Conselho 
Executivo, com vista ao desenvolvimento do Projecto Educativo e no sentido de assegurar o 
acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos na perspectiva da promoção da qualidade 
educativa. 
 

 
CONSELHO DE DOCENTES – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 

 
Artigo 27º 
Definição 

1. Na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, a articulação curricular é assegurada por 
Conselhos de Docentes. 

 
Artigo 28º 

Competências  
1. Os Conselhos de Docentes têm as seguintes competências: 

a) Eleger o respectivo coordenador de estabelecimento; 
b) Eleger o respectivo representante no Conselho Pedagógico, de acordo com as normas 

regulamentadas em regimento próprio e que presidirá ao Conselho de Docentes; 
c) Proceder à avaliação sumativa dos alunos, no 1º ciclo do ensino básico; 
d) Colaborar com o Conselho Pedagógico na consecução das competências deste órgão; 
e) Colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material didáctico; 
f) Promover a articulação entre níveis de ensino, assim como o intercâmbio de recursos 

pedagógicos e materiais; 
g) Planificar as actividades lectivas e não lectivas. 

 
Artigo 29º 

Competências do representante do Conselho de Docentes no Conselho Pedagógico 
1. Compete ao representante do Conselho de Docentes no Conselho Pedagógico: 

a) Representar os respectivos docentes no Conselho Pedagógico, actuando como 
transmissor entre este órgão e o Conselho de Docentes; 

b) Orientar e coordenar pedagogicamente os elementos do Conselho de Docentes, tendo 
em vista a sua formação contínua, apoiando os educadores/professores menos 
experientes, coordenando as actividades pedagógicas e promovendo a troca de 
experiências e cooperação entre os membros do Conselho; 

c) Assegurar a participação dos docentes do Conselho na análise e crítica da orientação 
pedagógica. 

2. As competências referidas nas alíneas e) e f) do artigo 24º, da responsabilidade do coordenador 
de estabelecimento, podem ter a colaboração dos elementos do Conselho de Docentes e do pessoal não 
docente do estabelecimento, caso não exista este cargo.  
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DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 
Artigo 30º 
Definição 

1. No ensino pré-escolar e no 1º ciclo, a articulação curricular é assegurada  pelo Conselho de Docentes. 
2. No 2º e 3º ciclos, a articulação curricular é assegurada pelos seguintes Departamentos Curriculares: 
 Departamento de:   
                              

- Língua Portuguesa (2º e 3º ciclos) 
- Línguas Estrangeiras (2º e 3º ciclos) 
- Ciências Humanas e Sociais (História, História e Geografia de Portugal, Geografia e Educação 

Moral e Religiosa Católica ou de outras confissões) 
- Matemática (2º e 3º ciclos) 
- Ciências Físico-Naturais (Ciências da Natureza, Ciências Naturais e Ciências Físico- Químicas) 
- Área Artística e Tecnológica (Educação Visual e Tecnológica, Educação Visual, Educação 

Tecnológica e Educação Musical) 
- Educação Física 

 
 

Artigo 31º 
Composição e organização 

1. Cada Departamento Curricular é composto pelos respectivos docentes e é coordenado por um 
coordenador que deverá ser um docente profissionalizado. Os coordenadores são eleitos por dois anos, por 
escrutínio secreto e presencial em reunião de Departamento Curricular a realizar no final do ano lectivo ou 
no início do ano lectivo seguinte. 

 
Artigo 32º 

Competências do Departamento Curricular e do Conselho de Docentes 
1. Cabe ao Departamento Curricular e ao Conselho de Docentes: 
a) Planificar e adequar à realidade da escola ou do Agrupamento a aplicação dos planos de 

estudo estabelecidos ao nível nacional; 
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas específicas das disciplinas;  
c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola ou do 

Agrupamento, a adopção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos 
planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo;  

d) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras 
medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

e) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de 
alunos; 

f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos domínios da aplicação 
de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

g) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
h) Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

 
Artigo 33º 

Competências do coordenador de Departamento Curricular 
1. Cabe ao coordenador de Departamento Curricular: 
a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 

Departamento Curricular; 
b) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a 

adequação dos seus objectivos e conteúdos à situação concreta da escola ou do Agrupamento; 
c) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do Agrupamento, com vista 

ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 
d) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a 

adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 
e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da escola ou 

do Agrupamento; 
f) Promover a realização de actividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 
g) Apresentar à direcção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.  
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Artigo 34º 

Funcionamento 
1. As reuniões ordinárias têm uma periodicidade mensal e as extraordinárias realizar-se-ão sempre que 

seja necessário. 
      2. As convocatórias serão afixadas no placar das reuniões com uma antecedência mínima de 48 horas. 
No caso da reunião ser extraordinária o prazo será apenas de 24 horas e para além da convocatória ser 
afixada, será também dada informação directa. 
      3. A reunião terá a duração máxima de 2 horas podendo exceder este prazo desde que todos os 
membros estejam de acordo e os assuntos o justifiquem. A falta à reunião será registada na acta, sendo 
dada uma tolerância de 10 minutos de atraso.  

4.As reuniões serão secretariadas por todos os docentes à excepção do que está a presidir, em regime 
de rotatividade e por ordem alfabética. A acta será lavrada em folha própria, em suporte informático, 
numerada e rubricada e apresentada ao presidente da reunião no prazo de 72 horas. O presidente deverá 
rubricar todas as folhas da acta e entregá-la ao Conselho Executivo.                        

 
 

CONSELHOS DE TURMA 
 

Artigo 35º 
Constituição 

 1. Cada conselho é constituído, nos 2º e 3º ciclos, pelos professores da turma, por um delegado dos 
alunos e por um representante dos pais e encarregados de educação e será coordenado por um director de 
turma designado pelo Conselho Executivo, de entre os professores da turma, sempre que possível 
profissionalizado.  
   2. Nas reuniões destinadas à avaliação sumativa dos alunos apenas participarão os membros 
docentes. 
 

Artigo 36º 
Competências do conselho de turma, professor titular e educadores de infância 

1. Compete a cada conselho de turma, professor titular e educador: 
2. A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades a desenvolver na sala com as 

crianças, na educação pré-escolar, ou na turma, são da responsabilidade: 
a) Dos respectivos educadores de infância, na educação pré-escolar; 
b) Dos professores titulares de turma, no 1º ciclo do ensino básico; 
c) Do conselho de turma nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. 
3. Compete aos educadores de infância planificar as actividades tendo em conta o nível de 
desenvolvimento das crianças e promover as melhores condições de aprendizagem em articulação 
com a família. 
4. Aos professores titulares e ao conselho de turma compete: 
a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no 

processo de ensino e aprendizagem;  
b) Planificar o desenvolvimento das actividades a realizar com os alunos em contexto de sala de aula; 
c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas especiais dos alunos, 

promovendo a articulação com os respectivos serviços especializados de apoio educativo, em 
ordem à sua superação; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo 
prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 

e) Adoptar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 
f) Conceber e delinear actividades em complemento do currículo proposto; 
g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de educação, relativa ao 

processo de aprendizagem e avaliação dos alunos.   
 

5. O conselho de turma disciplinar é competente, de acordo com a legislação em vigor, para aplicar as 
medidas disciplinares de execução de actividades de integração na escola, de transferência de escola, de 
repreensão registada, de suspensão e de expulsão de escola. 

 
Artigo 37º 

Conselho de turma disciplinar  
 1. O conselho de turma pode ter carácter disciplinar. O conselho de turma disciplinar é constituído 
pelo presidente do Conselho Executivo, que convoca e preside, pelos professores da turma ou pelo 
professor titular, no caso do 1º ciclo, por um representante dos pais e encarregados de educação dos 
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alunos da turma, designado pela associação de pais e encarregados de educação, bem como, tratando-se 
do 3º ciclo do ensino básico, pelo delegado ou subdelegado de turma. 

2. As pessoas que, de forma directa ou indirecta, detenham uma posição de interessados no objecto 
de apreciação do conselho de turma disciplinar não podem nele participar, aplicando-se, com as devidas 
adaptações o que se dispõe no Código do Procedimento Administrativo sobre garantias de imparcialidade. 

3. A não comparência dos representantes dos pais e encarregados de educação ou dos alunos, 
quando devidamente notificados, não impede o conselho de turma disciplinar de reunir e deliberar. 

4. As reuniões do conselho de turma disciplinar devem, preferencialmente, ter lugar em horário pós-
laboral. 
 

Artigo 38º 
    Projecto curricular de turma 

1. Para acompanhamento e avaliação das actividades a desenvolver com as crianças, na educação 
pré-escolar e com os alunos, nos três ciclos do ensino básico, devem ser elaborados projectos de turma 
que explicitam as estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular a adoptar com 
cada grupo ou turma, visando promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação 
escola-família, sendo da responsabilidade: 

a) dos educadores de infância na educação pré-escolar; 
b) dos professores titulares das turmas, no 1º ciclo do ensino básico; 
c) do conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos do ensino básico. 

 
Artigo 39º 

Funcionamento do conselho de turma 
1. Os conselhos de turma devem reunir ordinariamente no início do ano lectivo e no final de cada 

período e extraordinariamente sempre que quaisquer assuntos de natureza pedagógica ou disciplinar o 
justifiquem. 
 2. O Conselho Executivo convocará as reuniões ordinárias, sendo as extraordinárias convocadas pelo 
director de turma com conhecimento ao órgão de gestão. 
 3. A divulgação será feita com uma antecedência mínima de 48 horas para as reuniões ordinárias e 
de 24 horas para as extraordinárias. Para ambas será afixada convocatória no placar. No caso das reuniões 
extraordinárias haverá também comunicação directa. 
         4. Os representantes dos pais e encarregados de educação serão convocados pelo meio mais 
expedito. 

5. A duração máxima será de 2 horas no caso de reuniões normais, alargando-se a 2 horas e 30 
minutos no caso das reuniões de avaliação de final de período. Se mesmo assim o tempo não for suficiente, 
o trabalho será interrompido, sendo-lhe dada continuidade em hora e data a combinar pelos docentes desse 
conselho, sem prejuízo do calendário de reuniões previamente estabelecido. Caso algum docente não 
esteja presente para finalizar a reunião, seguir-se-ão os trâmites legais. 

6. As reuniões serão secretariadas sempre pelo mesmo docente, que será designado, bem como o 
seu substituto, no início do ano lectivo pelo Conselho Executivo. Será conveniente que o secretário não 
exerça outro cargo e não secretarie mais do que uma reunião.  
 

Artigo 40º 
Actas  

1. As actas serão registadas em suporte digital, numeradas e rubricadas e entregues ao director de 
turma no prazo máximo de 72 horas. Nos conselhos de turma de final de período, as mesmas deverão ser 
entregues até 24 horas após a reunião se ter realizado. O director de turma deve rubricar todas as páginas 
da acta. 

2. As actas devem descrever pormenorizadamente os assuntos tratados, sendo trancados os 
espaços em branco.  

 
Artigo 41º 

Director de turma / professor titular da turma 
1. Cada docente nomeado para o desempenho do cargo de director de turma beneficiará de uma 

redução definida anualmente pelo Conselho Pedagógico. 
2. O director de turma/professor titular da turma deverá marcar no seu horário uma hora semanal 

para atendimento aos pais / encarregados de educação. Esta hora deverá ser marcada de acordo com as 
disponibilidades da maioria. Caso não seja possível a qualquer encarregado de educação comparecer na 
hora marcada, deverá ser indicado um horário alternativo, de preferência pós-laboral.  

3. O número máximo de direcções de turma a atribuir a um professor, é de duas, sendo tal 
atribuição de carácter excepcional. 
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Artigo 42º 
Competências do director de turma / professor titular da turma  

1. São competências do director de turma: 
a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais e encarregados de 

educação; 
b) Promover a comunicação e forma de trabalho cooperativo entre professores e alunos; 
c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de actividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; 
d) Articular as actividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua 

participação; 
e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 
f) Apresentar à direcção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 
2. O director de turma ou o professor titular da turma, tratando-se do 1º ciclo, é particularmente 

responsável pela adopção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção 
de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais 
e encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 
comportamentais ou de aprendizagem. 

3. Após participação de comportamento do aluno que possa vir a constituir-se em infracção 
disciplinar, o director de turma ou o professor titular, pode aplicar as medidas disciplinares de advertência, 
repreensão e repreensão registada, mediante, se necessário, prévia averiguação sumária, a realizar pelos 
mesmos, no prazo de dois dias úteis, na qual são ouvidos o aluno, o participante e eventuais testemunhas. 
 

Artigo 43º 
Contactos com encarregados de educação 

1. O director de turma / professor titular da turma deverá contactar por escrito o encarregado de 
educação nas seguintes situações: 

a) Informação de faltas de assiduidade, decorridos 5 dias úteis. 
b) Informação de situações passíveis de procedimento disciplinar.  
c) Informação sobre o aproveitamento do aluno em situações de manifestas dificuldades, avaliação 

de final de período e sempre que o encarregado de educação o solicite. Relativamente à avaliação de final 
de período, será entregue o modelo da ficha de registo de avaliação aos encarregados de educação 
presentes na reunião a realizar dentro do período a que se refere.     

d) Informação sobre o incumprimento continuado dos deveres do aluno, nomeadamente falta de 
material, falta de execução do trabalho de casa, falta de pontualidade e outras. 

e) Informação sobre reuniões e outras de carácter geral com interesse. 
 

Artigo 44º 
Coordenação dos directores de turma 

 1. O conselho de directores de turma será coordenado por um director de turma eleito por dois anos 
lectivos de entre os directores de turma que o integram. Será eleito o docente que obtiver a maioria simples 
dos votos. A votação será feita por escrutínio secreto, em reunião de conselho de directores de turma, a 
realizar no final do ano lectivo, ou no início do ano lectivo seguinte, presidida pelo coordenador de directores 
de turma cessante. O coordenador terá uma redução da componente lectiva a atribuir anualmente pelo 
Conselho Executivo, ouvido o Conselho Pedagógico.  
 

Artigo 45º 
Competências do conselho de directores de turma  

1. Compete ao conselho de directores de turma: 
a) Assegurar a articulação das actividades das turmas. 
b) Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico, visando a formação dos 

professores e a realização de acções que estimulem a interdisciplinaridade. 
c) Analisar as propostas dos conselhos de turma e submetê-las, através do coordenador, ao 

Conselho Pedagógico. 
d) Propor e planificar formas de actuação junto dos pais e encarregados de educação. 
e) Promover a interacção entre a escola e a comunidade. 

     2. Os membros do conselho iniciam as suas funções logo que sejam nomeados para o cargo de 
director de turma. 

 
Artigo 46º 

Funcionamento  
1. As reuniões ordinárias realizam-se no final de cada período e no início do ano lectivo. 
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 2. As reuniões ordinárias são convocadas pelo Conselho Executivo com uma antecedência mínima 
de 48 horas e a convocatória será afixada no placar das reuniões. As reuniões extraordinárias são 
convocadas pelo coordenador do conselho de directores de turma com conhecimento do Conselho 
Executivo. O prazo mínimo da convocatória será de 24 horas, sendo a sua divulgação feita por afixação 
no placar e por contacto directo. 
 3. A duração máxima das reuniões será de 2 horas. No entanto, caso todos os membros estejam de 
acordo e os assuntos o justifiquem, a reunião poderá exceder aquele período de tempo.  
 4. O coordenador do conselho dos directores de turma preside à reunião e o secretário será 
escolhido através de sorteio. Se um dos membros for director de duas turmas, só entrará no sorteio com 
uma delas. 

5. As faltas à reunião serão registadas na acta, de acordo com a lei vigente. 
 6. A acta será registada em suporte informático, devendo o secretário no final da reunião apresentar 

uma minuta sucinta dos assuntos tratados. No prazo máximo de 72 horas a acta será elaborada e será 
entregue uma cópia a cada elemento. Na reunião seguinte a acta será aprovada e posteriormente 
registada.   

 
 

CAPÍTULO V - OUTRAS ESTRUTURAS  
 

SECÇÃO I 
REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Artigo 47º 

Participação dos pais 
1. O direito de participação dos pais na vida da Escola processa-se de acordo com o disposto na 

legislação em vigor e concretiza-se através da organização e da colaboração em iniciativas visando a 
promoção da melhoria da qualidade e da humanização das escolas, em acções motivadoras da 
aprendizagem e da assiduidade dos alunos e em projectos de desenvolvimento sócio-educativo da Escola. 

2. O papel dos pais e encarregados de educação encontra-se definido na legislação em vigor.. 
3.O Conselho Executivo deverá proporcionar uma sala e todos os meios necessários à prossecução 

dos seus objectivos. 
 

SECÇÃO II 
REPRESENTAÇÃO DOS ALUNOS  

 
Artigo 48º 

Representação dos alunos 
 1. Os alunos participarão na vida da escola através  dos delegados de turma, da assembleia de 
delegados de turma e das assembleias de alunos. O delegado e o subdelegado têm o direito de solicitar a 
realização de reuniões de turma com o respectivo director de turma ou com o professor titular para 
apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma, sem prejuízo do cumprimento das 
actividades lectivas. 

2. Por iniciativa dos alunos ou por sua própria iniciativa, o director de turma ou o professor titular 
pode solicitar a participação dos representantes dos pais e encarregados de educação dos alunos da turma 
na reunião referida no número 1.  

 
 

SECÇÃO III 
CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS 

 
Artigo 49º 

Âmbito 
  1. O Centro de Formação Concelhio de  foi constituído pela vontade dos professores das escolas 
associadas e, de modo legal, pela publicação em Diário da República de 15 de Fevereiro de 1993. 
 2. Está acreditado junto do Conselho Científico da Formação Contínua de professores com o nº AE 
– 0172/96 de 22712/95.   
           3. Funciona na sala 33 da Escola E.B. 2,3 . 
           4. O Centro tem como funções assegurar o aprofundamento e a actualização dos conhecimentos e 
competências profissionais e possibilitar a progressão na carreira de pessoal docente e não docente. 
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CAPÍTULO VI - OUTROS SERVIÇOS 

 
SECÇÃO I 

BIBLIOTECA 
 

Artigo 50º 
Âmbito 

1. A biblioteca integra-se no Centro de Recursos da Escola E.B. 2,3 , pertence ao tipo de Biblioteca 
Escolar, desempenhando as funções de consulta e empréstimo, caracterizando-se por uma série de 
serviços prestados ao utilizador. 
 

Artigo 51º 
Objectivos 

1. A biblioteca constituiu-se para atingir os seguintes objectivos: 
a) Pôr à disposição de todos os utilizadores um acervo documental que vá ao encontro de todas as 

suas necessidades. 
b) Orientar e criar nos alunos o gosto pela leitura. 
c) Informar os utilizadores da existência dos materiais e introduzi-los nas técnicas 

biblioteconómicas. 
d) Promover o conhecimento local e regional.  

 
Artigo 52º 

Horário de funcionamento 
1. A biblioteca funciona durante o ano lectivo de acordo com o horário aprovado anualmente pelo 

Conselho Executivo e afixado em local visível. 
 

Artigo 53º 
Requisição de materiais 

1. Cada utilizador poderá requisitar o máximo de três obras. Cada requisição deverá ser feita em 
impresso próprio onde registará o seu nome, material a requisitar, assinatura, nome e data. 

2. O prazo máximo para utilização domiciliária será de 8 dias. Este poderá ser renovado caso o 
utilizador o justifique e o número de obras existentes o permita. 

3. O não cumprimento do estipulado no artigo anterior conduzirá ao impedimento temporário de 
leitura domiciliária ficando vedada ao utilizador a requisição de outras obras no prazo correspondente ao 
dobro dos dias em atraso. Caso haja resistência à devolução devem os serviços da biblioteca decidir da 
retirada, ao utilizador em causa, do direito de requisição do material por empréstimo. 
   4. Após a consulta deverá entregar o material utilizado à funcionária para que esta o arrume. 
             5. As enciclopédias só podem ser consultadas na biblioteca.  
             6. O material audiovisual só pode ser requisitado por professores que ficarão responsáveis pelo 
mesmo. 
 

Artigo 54º 
Normas gerais de utilização 

1. O utilizador deverá praticar as normas de conduta adequadas ao espaço da biblioteca, 
nomeadamente: 

a) Manusear cuidadosamente as obras requisitadas de forma a não as danificar, não escrevendo nem 
vincando as páginas dos documentos. 

b) Evitar falar alto, gritar e correr. 
c) Permanecer na biblioteca apenas durante o período de consulta das obras ou realização dos 

trabalhos. 
d) Não beber ou comer qualquer alimento. 
e)  Caso se verifique o extravio ou danificação de um documento pelo utilizador, este terá o prazo de 

30 dias para reparar o dano causado, de acordo com a lei vigente. 
f)   O utilizador deve depositar a sua mochila nos espaços reservados para esse efeito. Para a mesa 

de leitura levará apenas o material de estudo considerado indispensável ao seu trabalho. 
 



 

 16

Artigo 55º 
Requisição do espaço 

1. Sempre que, para o trabalho de uma turma, se justifique a sua deslocação à biblioteca, deverá o 
respectivo professor requisitar o espaço à funcionária, com a antecedência de 24 horas e acompanhar os 
alunos. 

 
 

SECÇÃO II 
ACTIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR 

 
Artigo 56º 

Normas de funcionamento 
1. As actividades de complemento curricular são de carácter facultativo e de natureza lúdica e 

cultural, visando a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos.   
   2. Em cada ano lectivo poderão ser constituídos clubes tendo em conta os interesses manifestados 
pelos alunos e mediante a aprovação dos respectivos projectos. 
         3. A divulgação da existência dos clubes é feita pelos professores responsáveis.  

4. A inscrição é facultativa e feita na biblioteca, em ficha individual para cada clube. 
          5. O número máximo de alunos deverá ser estipulado pelos responsáveis, para cada hora de 
funcionamento semanal do clube. 
         6. Reserva-se o direito aos responsáveis pelos clubes de limitarem a inscrição dos alunos em 
função das actividades. 
     7. Da inscrição no clube e respectivo horário de funcionamento é feita uma comunicação ao 
encarregado de educação do aluno, em ficha própria para que este tome conhecimento e dê a sua 
autorização. 
      8. Haverá um registo de presenças, em ficha própria de cada clube, para os alunos inscritos. 
        9. Os alunos inscritos no clube e que não comparecerem, serão substituídos por outros que se 
encontrem em lista de espera, após 3 faltas consecutivas que não sejam devidamente justificadas. 
   10. Os alunos inscritos deverão empenhar-se nas actividades do clube. 
     11. Cada clube arquivará em dossier ou formato digital os documentos que considere necessários. 
     12.Sempre que possível e seja necessário, as actividades dos clubes desenvolver-se-ão em salas 
específicas. 
     13. O horário de funcionamento dos clubes deverá estar afixado em local de fácil visibilidade para 
os alunos. 
    14. Cada professor deverá garantir que o material utilizado não seja danificado. 
    15. Sempre que se verifique algum dano no material, o facto deve ser comunicado de imediato a um 
membro do Conselho Executivo. 
     16. Em caso de danificação do material devido a uso ou comportamento incorrecto, o responsável 
ficará sujeito às medidas educativas disciplinares previstas.  
      17. A requisição de material necessário para o clube deverá ser feita directamente nos serviços 
administrativos. 
     18. Qualquer saída do recinto escolar no âmbito das actividades do clube, deverá ser autorizada 
pelo encarregado de educação e ficará arquivada no dossier do clube. 
     19. A avaliação das actividades do clube será: 

a) Contínua, tendo em conta o empenho dos alunos e os resultados que se vão obtendo; 
b) No final de cada período, em relatório feito pelos professores de cada clube. Esse relatório será 
apresentado ao coordenador dos projectos, que os apresentará ao Conselho Pedagógico, e 
posteriormente arquivado em dossier próprio para o efeito. 

 
 

SECÇÃO III 
CENTRO DE RECURSOS INFORMÁTICOS E AUDIOVISUAIS 

 
Artigo 57º 

Condições de utilização 
1. As salas 29 e 42 são salas específicas para o uso das T.I.C. 
2. Estas salas podem ser utilizadas no processo de ensino de/com computadores bem como no 

processo de auto-aprendizagem nas seguintes modalidades: 
a) Aula normal: 

1. Não específica, ou seja, de qualquer conteúdo disciplinar. 
2. Específica, quando relativo a informática. 

b) Aula de apoio: 
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c) Formação contínua de profissionais. 
d) Clube de informática e outros. 
e) Auto aprendizagem: 

1. Trabalho individual. 
2. Pesquisa na Internet. 

 
Artigo 58º 

Equipamento 
1. Os equipamentos informáticos disponíveis ou a disponibilizar deverão ser mantidos em bom estado 

de funcionamento pelos docentes responsáveis, de modo que a qualidade do serviço prestado tenda para a 
máxima satisfação dos utilizadores. 

2. Compete aos docentes responsáveis manter em arquivo programas específicos de manutenção bem 
como elaborar detalhadamente, e mantê-lo actualizado, o cadastro dos equipamentos. 

3. Faz parte integrante da sala 29 uma arrecadação interna de equipamentos, à qual só é permitida a 
entrada a docentes com responsabilidade de manutenção, coordenação e formação no campo específico 
das T.I.C.  
 

Artigo 59º 
Normas de utilização 

1. Os equipamentos utilizados devem ser deixados arrumados e desligados (pelo processo 
conveniente) depois de cada utilização. 

2. Não é permitido a presença de líquidos, nem de comida junto dos equipamentos. 
3. Não são permitidas entradas ou saídas desordeiras. 
4. A ocupação das salas como espaço de aula, aula de apoio, actividade de complemento curricular 

(clubes) ou de formação profissional, carece de marcação antecipada, que é efectuada num mapa, no 
gabinete do Conselho Executivo. 

5. A utilização das mesmas como espaço de auto aprendizagem estará dependente das vagas 
deixadas no mapa acima referido, nas seguintes condições: 

a) Os docentes e o pessoal não docente poderão utilizar as salas sem demais formalidades 
utilizando para tal a chave específica que se encontra no gabinete do Conselho Executivo; 

b) Os alunos só poderão ter acesso a nível individual desde que se encontre na sala um docente 
com responsabilidades na área de informática. 

c) Os encarregados de educação poderão utilizar as salas desde que comuniquem com 
antecedência ao Conselho Executivo ou a quem for delegada essa função.  

 
Artigo 60º 

Condições de utilização  
1. A sala 34 destina-se à utilização específica de audiovisuais. 
2. A marcação de aulas nesta sala será feita semanalmente, em mapa próprio, no gabinete do 

Conselho Executivo. 
3. O material audiovisual poderá também ser utilizado em qualquer outra sala, desde que 

requisitado com uma antecedência de 24 horas, à funcionária responsável. 
 

 
SECÇÃO IV 
PORTARIA 

 
Artigo 61º 
Funções 

1. O acesso ao edifício da Escola E. B. 2,3  é condicionado pelo auxiliar de acção educativa a quem 
tenham sido atribuídas as funções de porteiro. Este tem como funções: 

           a) Controlar as entradas dos alunos. 
           b) Certificar-se das autorizações dos encarregados de educação, para a saída dos alunos. 
          c) Identificar pessoas que se dirijam à escola. 

                e) Encaminhar os utentes para os serviços solicitados.  
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SECÇÃO V 

     LABORATÓRIOS 
 

Artigo 62 º 
Normas de utilização 

1. Os laboratórios deverão ser utilizados preferencialmente pelos professores do respectivo 
Departamento e obrigatoriamente para as aulas práticas. 

2. Cada professor ficará responsável pela preparação do material necessário para as suas aulas. 
3. Após a utilização, o material deverá ser colocado nos anexos dos laboratórios, para que possa 

ser lavado por uma funcionária destinada para tal, e arrumada nos respectivos armários, para posterior 
utilização. 

4. A falta de qualquer tipo de material deverá ser comunicada com a devida antecedência, ao 
coordenador de Departamento, ficando este responsável pela sua aquisição. 

5. Cada professor deverá garantir que o material não seja danificado ou alterado durante a sua 
utilização. 

6. Em caso de danificação do material, devido a uso ou comportamento inadequado, o responsável 
ficará sujeito às medidas educativas disciplinares previstas. 

7. Os reagentes em utilização deverão estar contidos em pequenos recipientes, devidamente 
rotulados. 

8. As janelas dos laboratórios deverão ficar fechadas durante os intervalos, de forma a evitar danos 
no material, vindos do exterior. 

9. Os armários deverão estar fechados e as chaves guardadas nos anexos dos laboratórios. 
10. Em cada armário deverá estar afixada a lista do seu conteúdo. 
11. Não deverá ser permitida a entrada de alunos nos anexos dos laboratórios. 
12. Não deverá ser permitida a permanência dos alunos nos laboratórios sem a presença de um 

professor ou, no impedimento temporário deste, de um funcionário. 
13. As normas de segurança e o plano de evacuação das salas deverão estar colocadas em local 

bem visível. 
14. Deverá existir um balde de areia e um extintor (dentro do prazo de validade) em cada 

laboratório. 
15. O coordenador de Departamento Curricular das Ciências Físico-Naturais ficará responsável pela 

apresentação, no final de cada ano lectivo, do inventário do material. 
 

 
SECÇÃO VI 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 

Artigo 63 º 
Funcionamento 

1. Os Serviços Administrativos funcionam num horário de atendimento ao público, a definir 
anualmente pelo órgão de gestão. 

2. O chefe dos Serviços de Administração Escolar é responsável pela distribuição de serviço pelo 
pessoal. 

3. De toda a documentação entregue nos serviços deverá ser passado o respectivo recibo. 
4. Os Serviços Administrativos dispõem de um livro de reclamações.  

 
 

SECÇÃO VII 
REPROGRAFIA 

 
Artigo 64º 

Funcionamento  
1. A reprografia é prioritariamente um serviço de apoio à actividade docente, na preparação de 

material a utilizar nas actividades lectivas e de complemento curricular. 
2. Para além do serviço de fotocópias é disponibilizado um serviço de encadernação. 
3. Pode executar trabalhos particulares, desde que o mesmo não prejudique o serviço principal para 

o qual está destinado. 
4. A utilização referida no número anterior está sujeita a um pagamento por reprodução pretendida, 

cujo precário será definido anualmente pelo Conselho Executivo. 
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5. O horário de funcionamento ao público escolar será definido anualmente pelo Conselho Executivo 
e deverá estar afixado na entrada deste serviço. 
 
 

SECÇÃO VIII 
POSTO MÉDICO 

 
Artigo 65 º 
Utilização  

1. Existe na escola um espaço definido como gabinete médico, para onde são enviados todos os 
casos que necessitem de assistência de primeiros socorros ou que aguardem transportem para o Serviço 
de Atendimento Permanente do Centro de Saúde. 

2. Este espaço poderá ser utilizado em actividades de promoção de saúde. 
 

SECÇÃO IX 
CAMPO DE JOGOS 

 
Artigo 66 º 
Utilização  

1. Os campos de jogos existentes na escola são para utilização dos docentes de Educação Física, 
no desenvolvimento da sua actividade docente. 

2. Nos tempos em que não sejam utilizados para actividades lectivas, podem ser ocupados nos 
tempos livres dos alunos. 

3. Os utilizadores destes espaços deverão assegurar a sua boa utilização e conservação. 
 

SECÇÃO X 
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

 
Artigo 67 º 
Utilização  

1. O pavilhão gimnodesportivo rege-se por um regulamento próprio, comum a todas as escolas que 
o utilizam durante o horário lectivo. 

2. O coordenador do Departamento Curricular de Educação Física zelará pelo material respectivo, 
bem como por comunicar ao Conselho Executivo, qualquer anomalia que se verifique no cumprimento e 
aplicação do referido regulamento. 

3. Os docentes de Educação Física, no início de cada ano lectivo e durante as aulas, deverão 
informar e fazer cumprir, por parte das turmas, as regras de boa utilização e conservação das instalações.   

 
 

CAPÍTULO VII - SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

SECÇÃO I 
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 
Artigo 68 º 

Princípios Gerais 
1. As actividades desenvolvidas pelo serviço de Acção Social Escolar têm por fim, assegurar 

condições que permitam aos alunos o acesso à Escola e a sua frequência, possibilitando o efectivo 
cumprimento da escolaridade obrigatória. 

2. Estão ligadas a este sector as seguintes actividades: 
a) Auxílios económicos 
b) Refeitório 
c) Seguro escolar 
d) Transportes escolares 
e) Bufete 
f) Papelaria 
g) Gabinete do S.A.S.E. 
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SECÇÃO II 

REFEITÓRIO  
 

Artigo 69 º 
Disposições gerais 

    1. O refeitório escolar é um recurso fundamental para a saúde e bem-estar da população escolar. 
             2. O fornecimento das refeições escolares visa assegurar uma alimentação equilibrada e adequada 
às necessidades da população escolar, segundo os princípios dietéticos preconizados pelas normas gerais 
de alimentação, definidas pelo Ministério da Educação e baseados na roda dos alimentos. 

3. O refeitório deve servir toda a comunidade escolar. 
4. O funcionamento dos refeitórios dos jardins de infância e das escolas do 1º ciclo está a cargo da 

autarquia.  
 

Artigo 70 º 
Funcionamento 

  1. O funcionamento do refeitório escolar deve respeitar as orientações emanadas superiormente. 
 

Artigo 71 º 
Utilização 

   1. A utilização do refeitório não deve estar condicionada apenas aos períodos de aulas, mas poder-
se-á também utilizar nos períodos de interrupção lectiva. Este funcionamento é no entanto da 
responsabilidade do órgão de gestão, tendo em conta o número de refeições a servir, o número de 
funcionários existentes e desde que tal funcionamento não acarrete encargos para o S.A.S.E. 
           2. Fica a cargo do órgão de gestão, decidir sobre qualquer pedido formulado por um funcionário do 
Ministério da Educação, não pertencente à escola, ou por um outro estabelecimento de ensino, para a 
utilização do refeitório, sistematicamente ou com caracter excepcional. 
          3. É permitido aos alunos, filhos de professores e de outros funcionários da escola, e que não a 
frequentam, a utilização do refeitório. 
 

Artigo 72 º  
Preço da refeição 

         1. O preço da refeição é definido em cada ano por diploma ministerial, para alunos, pessoal 
docente e não docente. 
         2. Aos alunos com direito a subsídio, o S.A.S.E. concederá a totalidade ou respectivo diferencial, 
através dos auxílios económicos, para que o refeitório receba na íntegra o preço da senha que foi 
estipulado. 
                

Artigo 73 º 
Senha de refeição 

   1. Os utentes deverão adquirir a senha da refeição, na véspera do dia da sua utilização, na 
papelaria escolar. 
   2. Os utentes que queiram adquirir senha de almoço no próprio dia, só o poderão fazer até às 10 
horas desse mesmo dia, no entanto estarão sujeitos a uma taxa adicional e a uma ementa de recurso. 
   3. Deverá ser salvaguardada a possibilidade de aquisição de uma senha semanal. 
 

Artigo 74º 
Normas de funcionamento 

1. Os utentes deverão respeitar a ordem de chegada e formar fila. 
2. Os utentes deverão deixar o espaço que ocuparam, limpo e em condições de ser utilizado novamente 

 
Artigo 75 º 

Horário das refeições 
1. No ensino pré-escolar e no 1º ciclo, o período de almoço decorre entre as 12 e as 14 horas.  
2. O horário de funcionamento do refeitório na Escola E.B. 2,3  será definido anualmente pelo Conselho 

Executivo. 
 

Artigo 76º 
Ementa 

        1. As ementas devem estar afixadas em locais próprios e bem visíveis. 
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Artigo 77 º 
Refeição tipo 

1. A refeição completa deve constar de: 
- Sopa 
- Prato de peixe ou carne e respectivos acompanhamentos 

             -     Peça de fruta ou doce 
             -     Pão 

2. O fornecimento do prato de carne ou peixe e de fruta ou doce, não é como prato alternativo à 
ementa do dia, mas sim pratos a serem fornecidos em dias diferentes. 

3. Poder-se-á servir refeições de dieta desde que a sua necessidade seja comprovada por 
declaração médica. 
 

 
SECÇÃO III 

BUFETE 
 

Artigo 78 º 
Disposições gerais 

1. O bufete na escola constitui um recurso fundamental, para a saúde e bem-estar da população 
escolar, cabendo por vezes um papel alternativo muito importante. 

2. O bufete deverá ter uma oferta variada de produtos, nutricionalmente equilibrados e de boa 
qualidade. 

3. Deverão observar-se os maiores cuidados de higiene, quer na limpeza dos utensílios, quer na 
exposição dos artigos; bolos e sandes devem estar devidamente resguardados e se não estiverem 
embrulhadas devem ser servidas por meio de pinças. 

4. O espaço do bufete deverá manter-se limpo e asseado; os utentes deverão dar a sua 
contribuição deitando no lixo as embalagens vazias, ou restos de produtos. 

5. Não podem ser servidas bebidas alcoólicas no bufete ou em qualquer outro espaço da escola.  
 

Artigo 79º 
Funcionamento e atendimento 

1. O período de funcionamento é definido anualmente pelo órgão de gestão. 
2. Deverá ser respeitada a ordem de chegada para atendimento. 
3. As vendas só podem ser feitas a dinheiro, sendo obrigatório o sistema de pré-pagamento através 
de senha adquirida no local. 

 
SECÇÃO IV 

SEGURO ESCOLAR 
 

Artigo 80º 
Disposições gerais 

1. O seguro por acidente de actividade escolar, abrange todos os alunos que se encontram 
matriculados e a frequentar o estabelecimento de ensino. 

2. O seguro escolar é gratuito para todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória. 
3. Os alunos não abrangidos pela escolaridade obrigatória pagarão uma taxa de acordo com o 

estipulado pela lei. 
4. A Escola deve divulgar por todo o corpo docente e não docente, os princípios reguladores do 

seguro de actividade escolar, chamando a atenção para o facto de o espírito de segurança, e de prevenção, 
constituir uma aprendizagem sem área definida, porque é da responsabilidade de todos e cabe em todas as 
matérias. 

5. No caso de actividades não contempladas no Plano Anual de Actividades, será enviado ao 
Conselho Executivo, em data anterior à sua realização, a relação nominal dos alunos envolvidos, bem como 
a planificação da actividade a desenvolver. 

 
Artigo 81º  

Âmbito de aplicação 
  1. Considera-se como escolar, para efeitos deste seguro, as actividades desenvolvidas: 

a) Com o consentimento e responsabilidade do órgão de gestão, sob a orientação e 
acompanhamento docente. 

b) As actividades de lazer, recreativas, culturais ou outras, realizadas nas instalações escolares, 
ou em espaços cedidos à escola para esse fim. 
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c) As visitas de estudo realizadas dentro do país. 
d) As actividades decorrentes da utilização normal e necessária de todos os serviços, ou 

instalações da escola incluindo o pavilhão gimnodesportivo. 
e) Considera-se ainda como equiparado à actividade escolar, para efeitos deste seguro, o trajecto 

casa/escola e regresso, bem como o trajecto escola/pavilhão gimnodesportivo, desde que este 
se efectue dentro do horário lectivo do aluno (aulas de Educação Física) e/ou outras actividades 
organizadas pela escola. 

   2. As visitas de estudo realizadas fora do país, estão excluídas da cobertura deste seguro, sendo 
imprescindível a realização de um seguro próprio para estas actividades. 

 
 

Artigo 82º 
Participação 

1. Sempre que ocorra um acidente dentro do âmbito das actividades escolares, deverá ser 
imediatamente comunicado ao S.A.S.E., pelo próprio aluno sinistrado, funcionário, professor, ou outra 
pessoa que o tenha presenciado. 

2. O S.A.S.E. deve recolher todos os elementos considerados necessários para esclarecer o 
acidente, organizando um processo individual por cada acidente. 

 
Artigo 83 º 

Imputação de responsabilidade 
1. A atribuição da responsabilidade do acidente decorre, da descrição da ocorrência, e do 

julgamento feito pelo professor, ou funcionário presente no momento do acidente e/ou pelo órgão de gestão 
que remete ao S.A.S.E. um relatório circunstanciado da ocorrência. 

 
Artigo 84º 

Questões omissas 
1. Todas as questões omissas ou eventualmente pouco esclarecedoras neste documento estão 

legisladas no livro de instruções do serviço de Acção Social Escolar, do Ministério da Educação e 
aprovadas por despacho, de Sua Ex. o Secretário de Estado da Educação e Administração Escolar de 
26/6/86. 

 
 

SECÇÃO V 
TRANSPORTES ESCOLARES 

 
Artigo 85 º 
Definição 

1. Designa-se por transportes escolares, o conjunto de meios de transporte a utilizar pelos alunos 
na deslocação diária da sua residência habitual para a escola que frequentam e vice-versa, tendo em vista 
contribuir para assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e/ou a continuação dos estudos para 
além desta. 

 
 

Artigo 86º 
 Responsabilidades 

1. Os encarregados de educação dos alunos, ou estes quando tenham mais de 18 anos, são 
responsáveis pelos danos que causem nos veículos de transporte escolar. 
 

SECÇÃO VI 
PAPELARIA 

 
Artigo 87º 

Disposições gerais 
1. A papelaria deverá fornecer material escolar diverso, de acordo com as necessidades básicas da 

população escolar; poderá também vender impressos da editorial do Ministério da Educação. 
 2. A papelaria distribui o material escolar aos alunos carenciados, de acordo com o escalão de 

subsídio e com a verba restante da aquisição dos livros escolares. 
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Artigo 88º 
Preçário 

1. O preço de venda deverá estar exposto no artigo por meio de etiqueta, ou quando tal não for 
possível, constar de preçário afixado em local de fácil consulta. 

2. As vendas devem ser efectuadas a dinheiro. No caso de alunos beneficiados com material 
escolar, o pagamento é feito pelo serviço de auxílios económicos da escola. 
 

Artigo 89º 
Outros serviços 

1. As senhas de almoço são adquiridas na papelaria. 
2. Os alunos subsidiados deverão apresentar o respectivo cartão para aquisição da senha de 

almoço. 
3. A funcionária da papelaria deve registar em impresso próprio a aquisição de senha por parte do 

aluno subsidiado. 
 

Artigo 90º 
Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento da papelaria é definido anualmente pelo Conselho Executivo. 
2. Deverá ser sempre assegurada a substituição da funcionária em caso de impedimento desta. 

 
SECÇÃO VII 

S.A.S.E. 
 

Artigo 91º 
Horário de funcionamento 

 1. O horário de funcionamento do S.A.S.E. é definido anualmente pelo Conselho Executivo. 
 

Artigo 92º 
Competências 

1. Compete genericamente à técnica da Acção Social Escolar prestar o apoio necessário à 
prossecução das tarefas inerentes aos serviços e programas de apoio sócio-educativo no estabelecimento 
de ensino. 

2. Compete especificamente a esta técnica o seguinte: 
a) Organizar os serviços de refeitório, bufete e papelaria e orientar o pessoal que neles trabalhe, 

de forma a optimizar a gestão dos recursos humanos e a melhoria qualitativa dos serviços. 
b) Organizar os processos individuais dos alunos que se candidatem a subsídios de estudo numa 

perspectiva socio-educativa. 
c) Assegurar uma adequada informação dos apoios complementares aos alunos encarregados de 

educação. 
d) Organizar os processos referentes aos acidentes de actividade escolar dos alunos. 
e) Trabalhar em estreita colaboração com o elemento do órgão de gestão responsável pelo 

S.A.S.E. 
f) Apresentar os mapas mensais e trimestrais relativos a todo o movimento do S.A.S.E., dentro 

dos prazos definidos pela C.A.E. 
g) Fazer requisições de fundos para cobrir despesas de acidentes de actividade escolar. 
h) Colaborar com o órgão de gestão na gerência da verba enviada pela D.R.E.A. e destinada a 

actividades de complemento curricular, principalmente visitas de estudo. 
3. Deverá ser entregue à técnica do S.A.S.E. uma cópia da guia de receitas diária do bufete e 

papelaria (incluindo refeitório) de forma a poder fazer os mapas de registo mensal e trimestral. 
 

Artigo 93º 
Auxílios económicos 

1. Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio sócio-educativo destinado aos 
alunos inseridos em agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de 
comparticipações para fazer face aos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades de 
complemento curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade, sendo que, para 
os alunos do ensino básico, deve privilegiar-se, quanto aos manuais escolares, os auxílios em espécie, 
através de empréstimos domiciliários de longa duração. 

2. Os manuais escolares serão disponibilizados, a título devolutivo, aos alunos subsidiados, por um 
período de tempo correspondente ao ano lectivo para o qual o manual foi concebido mais o número de anos 
restante de duração do ciclo de estudos respectivos. 
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3. Os alunos a quem forem cedidos os manuais escolares devem zelar pela sua boa aparência, não  
os podendo escrever ou rasurar. 

4. Os manuais que não sejam passíveis de reutilização poderão ser objecto de auxílio económico. 
5. A comparticipação nos encargos com a aquisição de manuais escolares não ocorre nos casos de 

insucesso escolar, desde que a escola adopte os mesmos manuais escolares. 
6. No final de ciclo de estudos, os alunos podem optar pela aquisição dos manuais emprestados 

mediante o pagamento de valor residual (30% do custo dos livros de cada ano de escolaridade). 
7. O desrespeito da obrigatoriedade de manutenção do adequado estado de conservação dos 

manuais escolares sujeitos a empréstimo pode consubstanciar a violação do dever de zelar pela 
preservação do material didáctico, aplicando-se uma multa de 2,50€ por cada livro danificado. 

8. Anualmente, o Conselho Executivo publicará a lista de manuais disponibilizados pela escola. 
 

 

 
CAPÍTULO VIII - DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE  

 

SECÇÃO I 
                                                 DEVERES DOS ALUNOS 
 

Artigo 94º 
Deveres gerais 

1. Nos termos da legislação em vigor, o aluno tem o dever, sem prejuízo de outros deveres previstos neste 
Regulamento Interno, de: 

a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os deveres no âmbito do trabalho 

escolar; 
c)  Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 
d)  Tratar com respeito e correcção qualquer membro da comunidade educativa; 
e) Ser leal para com os seus professores e colegas; 
f) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os 

alunos; 
h) Participar nas actividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como as demais 

actividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 
i) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 

circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos; 
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didáctico, mobiliário e 

espaços verdes da escola, fazendo uso correcto dos mesmos; 
l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou da direcção da escola; 
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 
o) Conhecer as normas de funcionamento dos serviços da escola e o Regulamento Interno da mesma 

e cumpri-los integralmente; 
p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, 

nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 
q) Não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de, objectivamente, 

causarem danos físicos ao aluno ou a terceiros; 
r) Não praticar qualquer acto ilícito. 

 
Artigo 95º 

Entrada e saída da escola 
1. Aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos não é permitida a saída do recinto escolar, em tempo lectivo, 

salvo com autorização expressa do encarregado de educação. 
2. Os alunos da educação pré-escolar, só podem sair do recinto escolar acompanhados dos 

docentes, encarregados de educação, familiares devidamente autorizados ou sob a responsabilidade dos 
motoristas dos transportes autárquicos. 

3. A entrada e saída da Escola E.B. 2,3  deve ser feita pelo portão principal. 
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4. Durante o período de funcionamento das aulas o aluno só poderá sair do recinto escolar 
acompanhado de um professor, para ter as aulas de Educação Física e para almoçar, desde que autorizado 
pelo encarregado de educação no acto da matrícula. 

5. O funcionário de serviço na portaria deve ter na sua posse a lista dos alunos referidos no ponto 1 
(alunos dos 2º e 3º ciclos). 

6. Em situações não previstas no ponto anterior, o encarregado de educação deverá informar o 
director de turma através da caderneta  

7. O aluno deve ser pontual no local onde espera o transporte. 
8. Durante a viagem o aluno deve procurar ter um comportamento correcto. 

 
 

Artigo 96º 
Na escola 

1. Desenvolver um ambiente de amizade e boa camaradagem. 
2. Ser responsável e respeitar todos os elementos da comunidade escolar, bem como as indicações 

dos docentes e funcionários. 
3. Ser disciplinado e educado para com todos os elementos da comunidade escolar, cumprindo as 

regras de funcionamento dos vários sectores e serviços. 
4. Zelar pela conservação do edifício e do mobiliário da escola, de todo o material escolar e 

didáctico a que tenha acesso, bem como todo o tipo de material de recreio com que ocupe os seus tempos 
livres, no sentido de assegurar na escola um ambiente agradável, em que se evidenciem ordem, higiene e 
beleza. 

5. Evitar atropelos e barulho excessivo sobretudo nos corredores e junto às entradas e saídas das 
aulas. 

6. Trazer sempre consegue o cartão de estudante e a caderneta escolar, em bom estado de 
conservação. 

7. Ser responsável pelo seu material escolar e pelos restantes objectos pessoais. 
8. Não deve trazer para a escola objectos de valor, ou grandes quantias em dinheiro. 
9. Não deve apropriar-se de objectos que não lhe pertençam. Caso encontre algo, deve entregá--lo 

ao funcionário de serviço. 
10. Respeitar a vez dos que chegam primeiro, evitando atropelos e desacatos, nas filas, nos 

campos de jogos ou em quaisquer outras situações. 
11. Não deve impedir ou prejudicar as actividades escolares ou as lúdicas que os seus colegas 

estejam a praticar. 
12. Não atentar seja de que modo for, contra a integridade física dos seus colegas e de outros. 
13. Não deve caminhar sobre as áreas ajardinadas. 
14. Manter a escola limpa, utilizando os recipientes apropriados para neles colocar papéis e outro 

lixo. 
15. Adquirir as vinhetas para os transportes, as senhas de refeição e o material escolar, nos prazos 

marcados pelo S.A.S.E. e trazê-los consigo. Se os perder a responsabilidade será sua e poderá ficar 
privado daquilo a que lhes daria direito. 

16. Comunicar ao director de turma ou na sua ausência, ao Conselho Executivo, qualquer problema 
ocorrido. 

17. Transmitir prontamente ao encarregado de educação as mensagens enviadas pelo director de 
turma ou por outro responsável escolar, bem como entregar as que o encarregado de educação envie para 
a escola. 

18. Informar o encarregado de educação de qualquer falta que lhe seja marcada. 
19. Estas normas devem ser mantidas quando as actividades escolares decorrerem fora da escola. 

 
Artigo 97º 

Na sala de aula 
1. O aluno deve dirigir-se para a porta da sala de aula, à hora da entrada e aí aguardar o professor 
2. Após a entrada do professor, o aluno entrará na sala com calma e sem atropelos. 

 4. Durante a aula deve ocupar o lugar que lhe é destinado, não o abandonando sem autorização do 
professor. 
 3. As mudanças de lugar só deverão ocorrer com conhecimento do director de turma. 
 4. Manter um comportamento que permita que as aulas decorram normalmente, para que a turma 
possa fazer uma boa aprendizagem.  

5. Manter-se atento, não distrair os colegas e intervir sempre que o desejar mas de forma 
organizada. 

6. Trazer para a aula o material necessário para a mesma, bem como a caderneta escolar. 
7. O material da sala de aula não deve ser danificado. Se ao entrar verificar qualquer dano, deve 

comunicá-lo de imediato ao professor. 
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8. Antes de sair deve deixar a mesa limpa e a cadeira arrumada. 
9. Poderá sair, depois do professor o indicar, devendo fazê-lo ordeiramente.    
10. Dedicar atenção e cuidado aos seus cadernos diários, que deverão estar sempre organizados. 
11. Não comer na sala de aula. 
 

Artigo 98º 
Espaços comuns 

1. Nos intervalos e tempos livres, o aluno deve permanecer nos pátios interiores e exteriores, no 
bufete, na sala de convívio ou nos corredores do rés – do – chão junto à porta de entrada e nos que dão 
acesso ao bloco do bufete. 
            2. Não deve permanecer junto das janelas das salas de aula enquanto nelas estão aulas a decorrer. 
             

Artigo 99º 
No bufete 

1. Deve aguardar ordeiramente a sua vez de ser atendido de acordo com a sua chegada. 
2. Deve tirar a senha e só depois fazer o seu pedido na altura própria. 
3. Ao ser servido, deve deixar livre o balcão, utilizando as mesas da sala. 
4. Quando acabar de comer deve devolver a louça colocando-a no balcão e deitar os papéis e 

embalagens vazias nos caixotes do lixo. 
5. Só deve abandonar as instalações do bufete depois de acabar de comer. 

 
Artigo 100º 

No refeitório 
1. A senha deve ser adquirida de acordo com o presente regulamento. 
2.   Antes de ir para a fila as mãos devem ser cuidadosamente lavadas. 
3.  Na fila deve respeitar a sua vez e  permanecer com calma. 
4.  No percurso entre o balcão e a mesa circular com cuidado. 
5. Na mesa deve comer correctamente, convivendo de forma ordeira com os colegas, sem atirar 

cascas e outros materiais para o chão ou para as mesas. Ao terminar depositará o seu tabuleiro no local 
próprio. 

6. Não deve trazer comida para fora do refeitório. 
 

Artigo 101º 
Nas instalações sanitárias 

1. Utilizar as instalações deixando-as sempre limpas. 
2. Não deitar lixo nem papel nas sanitas, utilizando os respectivos baldes. 
3. Accionar sempre o autoclismo. 
4. Lavar sempre as mãos depois de utilizar estas instalações. 
5. Não escrever nas portas e paredes. 
 

Artigo 102º 
Cacifos individuais 

1. Serão distribuídos pelas turmas de acordo com o número existente. 
2. A chave é atribuída pelo prazo de um ano lectivo, pelo director de turma aos alunos que o 

desejarem. 
3. O aluno depositará uma caução que será devolvida no final do ano lectivo contra a entrega da 

chave do cacifo. 
4. O aluno deve zelar pela conservação do seu cacifo e caso tenha conhecimento de que alguém o 

danificou, deve comunicar o facto ao director de turma. 
 5. O aluno não pode utilizar a chave do seu cacifo para abrir qualquer outro cacifo que não o seu, 
sob pena de poder vir a ser responsabilizado por quaisquer danos causados bem como pelo 
desaparecimento de qualquer material que se encontre no seu interior. 
 

 
Artigo 103º 

Actividades de complemento curricular 
1. Os alunos têm o dever de conhecer os regimentos dos clubes que frequentarem. 

 
Artigo 104º 

Aulas de substituição 
1. Os alunos devem assistir a todas as aulas de substituição. 
2. Não é permitida a antecipação de aulas em nenhuma circunstância. 
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Artigo 105º 
Regime de faltas 

 
1. De acordo com a legislação em vigor: 

a) Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são responsáveis 
pelo cumprimento do dever de assiduidade. 

b) O dever de assiduidade implica para o aluno quer a presença na sala de aula e demais 
locais onde se desenvolva o trabalho escolar quer uma atitude de empenho intelectual e 
comportamental adequada, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

2. Sempre que o aluno não compareça às actividades escolares ser-lhe-á marcada falta de presença 
no livro de ponto. 

3. Nas aulas de 90 minutos, cada período de 45 minutos corresponde a uma falta. 
4. A falta de comparência às aulas de substituição corresponde a uma falta dada à disciplina na qual 

está a decorrer a substituição e será registada no livro de ponto. 
5. As faltas são justificadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento 
superior a cinco dias úteis; 

b) Isolamento profiláctico, determinado por doença infecto-contagiosa de pessoa que coabite 
com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de 
familiar previsto no estatuto dos funcionários públicos; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efectuar-se fora  do período das actividades lectivas; 
f) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, 

comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g) Acto decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa efectuar-

se fora do período das actividades lectivas e corresponda a uma prática comummente 
reconhecida como própria dessa religião; 

h) Participação em provas desportivas ou eventos culturais, nos termos da legislação em 
vigor; 

i) Participação em actividades associativas, nos termos da lei; 
j) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja 

imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo director de turma 
ou pelo professor titular. 

 
6. A justificação das faltas processa-se de acordo com a legislação em vigor: 

a) As faltas são justificadas pelos pais e encarregados de educação ou, quando maior de 
idade, pelo aluno ao director de turma ou ao professor titular. 

b) A justificação é apresentada por escrito, com a indicação do dia e da actividade lectiva em 
que a falta se verificou, referenciando os motivos da mesma; 

c) As entidades que determinarem a falta do aluno devem, quando solicitadas para o efeito, 
elaborar uma declaração justificativa da mesma; 

d) O director de turma ou o professor titular pode solicitar os comprovativos adicionais que 
entenda necessários à justificação das faltas; 

e) A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 
restantes casos até ao 5º dia subsequente à mesma; 

f) Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, 
devidamente justificado, ser comunicado, no prazo de cinco dias úteis, aos pais e 
encarregados de educação ou, quando for maior de idade, ao aluno, pelo director de turma 
ou pelo professor titular, solicitando comentários nos cinco dias úteis seguintes. 

7. As faltas são injustificadas quando para elas não tenha sido apresentada justificação, quando a 
justificação apresentada o tenha sido fora do prazo ou não tenha sido aceite, ou quando a marcação 
tenha decorrido da ordem de saída da sala de aula. 

8. As faltas interpoladas só serão justificadas por motivos de saúde ou outros devidamente justificados 
pelos encarregados de educação. 

9. A ausência prolongada da criança ao jardim de infância, deverá ser comunicada e devidamente 
justificada à educadora podendo dar lugar à substituição da criança se o encarregado de educação 
anular a sua inscrição. 

10. As faltas injustificadas não podem exceder, em cada ano lectivo, o dobro do número de dias do 
horário semanal, no 1º ciclo, ou o triplo do número de tempos lectivos semanais, por disciplina, nos 
2º e 3º ciclos. 
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11. Quando for atingida metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregados de educação 
ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo director de 
turma ou pelo professor titular com o objectivo de se alertar para as consequências da situação e de 
se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efectivo do dever de frequência. 

12. Quando o limite de faltas injustificadas for ultrapassado, o aluno fica numa das seguintes situações: 
a) retenção, salvo decisão em contrário do conselho pedagógico, precedendo parecer do 

conselho de turma; 
b) exclusão, que consiste na impossibilidade de o aluno não abrangido pela escolaridade 

obrigatória continuar a frequentar o ensino até final do ano lectivo em curso. Estão fora da 
escolaridade obrigatória, os alunos que completem 15 anos até 15 de Setembro do ano 
lectivo em curso. 

13. Se o aluno receber ordem de saída da sala de aula, deve ser conduzido à biblioteca por uma 
funcionária, com um trabalho específico a realizar, o qual deverá ser entregue ao professor antes da 
aula terminar. A funcionária da biblioteca registará em folha própria e presença do aluno.  

14. Quando ocorrer a situação referida no número anterior, o professor marcará falta ao aluno no livro de 
ponto e participará, por escrito, ao director de turma. Estas faltas não são justificáveis.  

15. Cada falta de material será registada numa grelha mensal, anexa ao livro de ponto, para registo das 
faltas por disciplina, com respectiva data. Esta grelha será objecto de reflexão nas reuniões de 
avaliação. 

16. O aluno, que não seja portador do equipamento necessário para a aula de Educação Física, será 
conduzido à biblioteca da escola pelo funcionário de serviço no pavilhão gimnodesportivo, com um 
trabalho específico a realizar, o qual deverá ser entregue ao professor.  

17. Sempre que se verificarem as situações descritas nos pontos anteriores o director de turma deve 
contactar com o encarregado de educação, utilizando o meio mais expedito. 

 
 

SECÇÃO II 
DIREITOS DOS ALUNOS 

 
Artigo 106º 

Direitos 
1. Nos termos da legislação em vigor,  o aluno tem direito a: 

a) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em 
condições de efectiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a 
realização de aprendizagens bem sucedidas; 

b) Usufruir do ambiente e do projecto educativo que proporcionem as condições para o seu 
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua 
personalidade e da sua capacidade de auto-aprendizagem e de crítica consciente sobre os 
valores, o conhecimento e a estética; 

c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

d) Ver reconhecido o empenho em acções meritórias, em favor da comunidade em que está 
inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado 
nesse sentido;   

e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 
planificação equilibrada das actividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as 
que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 

f) Beneficiar, no âmbito dos serviços de acção social escolar, de apoios concretos que lhe 
permitam superar ou compensar as carências do tipo sócio-familiar, económico ou cultural 
que dificultem o acesso à escola ou o processo de aprendizagem; 

g) Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às 
suas aprendizagens, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços 
especializados de apoio educativo; 

h) Ser tratado com respeito e correcção por qualquer membro da comunidade educativa; 
i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral; 
j) Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido 

ou manifestada no decorrer das actividades escolares; 
k) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 

individual, de natureza pessoal ou familiar; 
l) Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração 

e gestão da escola, na criação e execução do respectivo projecto educativo, bem como na 
elaboração do regulamento interno; 



 

 29

m) Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação 
no âmbito da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da 
escola; 

n) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores, directores de turma e órgãos de gestão e administração da escola em todos os 
assuntos; 

o) Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos 
livres; 

p) Participar na elaboração do regulamento interno da escola, conhecê-lo e ser informado, em 
termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que 
justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do 
plano de estudos ou curso, o programa e objectivos essenciais de cada disciplina ou área 
disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, abono de 
família e apoios sócio-educativos, normas de utilização e de segurança dos materiais e 
equipamentos e das instalações incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas 
as actividades e iniciativas relativas ao projecto educativo da escola; 

q) Participar nas demais actividades da escola, nos termos da lei e do respectivo regulamento 
interno. 

2. Para além dos direitos legislados, os alunos têm o direito de: 
a) Circular livremente nos corredores da escola durante os intervalos; 
b) Frequentar a biblioteca durante o seu período de funcionamento; 
c) Utilizar as instalações sanitárias durante o período de funcionamento das aulas; 
d) Ter um lugar acessível onde guardar os livros e restante material escolar; 
e) Ter material lúdico disponível para passar tempos livres; 
f) Não serem ultrapassados nas filas do refeitório e do bufete; 
g) Encontrar na escola condições de higiene e conforto que lhes garantam um 

mínimo de bem-estar, compatível com as exigências da sua saúde e do 
rendimento das suas actividades escolares; 

h) Usar roupas ou adereços diferentes, desde que não firam susceptibilidades; 
i) À aprendizagem com professores competentes para o exercício da função 

específica que desempenham e à assiduidade e pontualidade dos mesmos; 
j) Usufruir integralmente do intervalo entre os tempos lectivos. 

 
3. Ou alunos têm ainda o direito a serem acompanhados na ausência do educador/professor titular: 

a) Em estabelecimentos de ensino com lugar de monodocência e sem auxiliar de 
acção educativa, os encarregados de educação deverão ser avisados com a 
antecedência possível, a fim de se responsabilizarem pelos seus educandos.  

b) Nas escolas onde há auxiliar de acção educativa, este assegura o 
acompanhamento dos alunos dentro do recinto escolar, avisando os 
encarregados de educação, tantos quantos os possíveis, no sentido de virem 
buscar os seus educandos. Caso os encarregados de educação não se 
encontrem contactáveis ou se trate de alunos transportados, os auxiliares 
acompanham-nos até à conclusão do período das actividades lectivas; 

c) Nos estabelecimentos de ensino com vários lugares de docência, os docentes 
de apoio, docentes sem componente lectiva ou outros docentes sem turma, 
asseguram a substituição durante o período de ausência do respectivo professor 
ou até à sua substituição, se for caso disso. 

 
4. Os alunos têm ainda o direito de pertencer ao Quadro de Excelência e ao Quadro de Valor: 

a) Pertencem ao Quadro de Excelência os alunos com excelentes resultados 
escolares, que tenham produzido reconhecidos trabalhos académicos ou 
realizem actividades de excelente qualidade, quer no domínio curricular, quer no 
âmbito  dos complementos curriculares, mediante proposta de candidatura dos 
conselhos de turma ou de grupos de professores, apresentada ao Conselho 
Pedagógico; 

b) Integrarão o Quadro de Excelência os alunos que, no 2º ciclo, no final do terceiro 
período, obtenham as seguintes classificações: nível 5 a todas as disciplinas; ou 
duas disciplinas com nível 4 e as restantes com 5; ou uma disciplina com nível 3 
e as restantes com nível 5. Em todos os casos, a menção obtida nas áreas 
curriculares deverá ser Satisfaz Bem.  

       Integrarão o Quadro de Excelência os alunos, que, no 3º ciclo, no final do     
       terceiro período, obtenham as seguintes classificações: nível 5 a todas as  
       disciplinas; até três disciplinas com nível 4 e as restantes com 5; ou uma  
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       disciplina com nível 4, outra com nível 3 e as restantes com nível 5; ou uma  
       disciplina com nível 3 e as restantes com nível 5. Em todos os casos, a  
       menção obtida nas áreas curriculares deverá ser Satisfaz Bem. 
c) Pertencem ao Quadro de Valor os alunos a quem for reconhecida grandes 

capacidades ou atitudes exemplares de superação de dificuldades, 
desenvolvimento de iniciativas ou acções igualmente exemplares de um 
benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na 
escola ou fora dela, mediante proposta de candidatura dos conselhos de turma 
ou de grupos de professores, apresentada ao Conselho Pedagógico. 

d) Na primeira semana de aulas de cada ano lectivo, realizar-se-á uma cerimónia 
para entrega dos diplomas aos alunos do Quadro de Valor e do Quadro de 
Excelência do ano anterior. 

e) Os nomes dos alunos referidos na alínea anterior serão publicados no jornal da 
escola e na página da escola da Internet. 

 
 
 

SECÇÃO III 
DEVERES DO PESSOAL DOCENTE 

 
Artigo 107º 

Deveres  
1. Os professores enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e 

aprendizagem, devem promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o harmonioso 
desenvolvimento da educação, quer das actividades na sala de aula quer nas demais actividades da escola. 

2. O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos na legislação em 
vigor. 

3. Levar para o espaço de aula o livro de ponto e a chave da respectiva sala e ser o primeiro a 
entrar, verificando as suas condições, em termos de limpeza e estado de conservação do material. 

4. Comunicar qualquer anomalia ao funcionário do sector. 
5. Registar no livro de ponto os sumários e as faltas de presença dos alunos ausentes. 
6. Informar os alunos das regras de funcionamento da aula e do material necessário à disciplina. 
7. Ao terminar a aula deve verificar se o espaço utilizado fica arrumada e em boas condições para a 

aula seguinte. 
8. Ser o último a sair, levando consigo a chave e o livro de ponto. 
9. Sempre que, por motivo previsto ou imprevisto, tiver que finalizar alguma aula antes da hora 

prevista, deve comunicá-lo ao órgão de gestão. 
10. Intervir em todas as ocorrências de âmbito pedagógico, educativo ou disciplinar a que assista e 

que necessitem da sua colaboração no sentido de as solucionar.  
11. Fornecer ao director de turma o maior número de informações possível sobre o desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem dos alunos, nomeadamente a comparência às aulas sem o material 
devido, as participações disciplinares e a não realização dos trabalhos de casa. 

12. Envolver-se na concretização do Projecto Educativo e do Plano Anual de Actividades. 
13. Participar activamente nos conselhos e assembleias para os quais for convocado e nas reuniões 

dos órgãos ou estruturas de que faz parte. 
14. Requisitar, previamente, as salas específicas, bem como todos os materiais de apoio, de acordo 

com o disposto no presente regulamento. 
15. Marcar as horas extraordinárias no seu horário. 
16. Conhecer, respeitar e fazer respeitar o presente Regulamento Interno. 
 

 
SECÇÃO IV 

DIREITOS DO PESSOAL DOCENTE 
 

Artigo 108º 
Direitos gerais 

1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos na legislação em vigor. 
2. Marcar as horas extraordinárias no seu horário em qualquer tempo lectivo. O órgão de gestão pode 

alterar essa marcação, caso se verifique uma situação de falta sistemática a esses tempos. 
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SECÇÃO V 
DEVERES DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
Artigo 109º 

Deveres gerais 
1. São deveres do pessoal não docente todos os consignados na legislação em vigor. 
2. Todo o pessoal que presta serviço nos serviços de administração escolar, bem como os 

auxiliares de acção educativa, os guardas que prestam serviço na portaria e todos aqueles funcionários que 
estejam de qualquer forma em contacto com o público, deverão ser portadores de cartão que os identifique. 

 
 

SECÇÃO VI 
DIREITOS DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

 
Artigo 110º 

Direitos gerais 
1. Ao pessoal não docente assistem todos os direitos que lhe são conferidos na legislação em vigor. 
2. O pessoal não docente tem o direito de participar nos órgãos de administração e gestão da 

Escola. 
 

 
SECÇÃO VII 

INTERVENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 
 

Artigo 111º 
Âmbito 

 1.A intervenção do pessoal docente e não docente regula-se pelo estipulado na legislação em 
vigor. 
 

SECÇÃO VIII 
PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Artigo 112º 

Âmbito 
1. Nos termos da legislação em vigor, aos pais e encarregados de educação incumbe, para além 

das suas obrigações legais, uma especial responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a 
educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem activamente o 
desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos. 

2. Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um dos pais e 
encarregados de educação em especial: 

a) Acompanhar activamente a vida escolar do seu educando; 
b)   Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar; 
c)   Diligenciar para que o seu educando beneficie efectivamente dos seus direitos e cumpra 

pontualmente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de correcto 
comportamento escolar e de empenho no processo de aprendizagem; 

               d)  Contribuir para a criação e execução do projecto educativo e do Regulamento Interno da 
escola e participar na vida da escola; 

            e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 
quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus 
educandos; 

            f) Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia educativa, em 
especial quando para tal forem solicitados; 

g) Contribuir para o correcto apuramento dos factos em processo disciplinar que incida sobre 
o seu educando e, sendo aplicada este medida disciplinar, diligenciar para que a mesma prossiga os 
esforços de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade da sua 
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e do seu 
sentido de responsabilidade; 
                        h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que 
participam na vida da escola; 
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                         i) Integrar activamente a comunidade educativa no desempenho das demais 
responsabilidades desta, em especial informando-se, sendo informado e informando sobre todas as 
matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

            j)   Comparecer na escola sempre que julgue necessário e quando para tal for solicitado; 
                        k) Conhecer o Regulamento Interno da escola e subscrever, fazendo subscrever igualmente 
aos seus filhos e educandos, declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso activo quanto ao 
seu cumprimento integral. 

 
Artigo 113 º 

Deveres dos pais e encarregados de educação 
1. Intervir na educação dos seus educandos. 
2. Conhecer e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 
3. Fazer o seu educando respeitar e cumprir o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas. 
4. Respeitar os vários elementos da comunidade educativa. 
5. Renovar anualmente a matrícula do seu educando, enquanto este se mantiver dentro da 

escolaridade obrigatória. 
6. Cooperar com a Escola para que o seu educando possa ter a formação integral e harmoniosa a 

que tem direito. 
7. Participar na vida escolar, através das suas organizações próprias. 
8. Participar, quando solicitado, nas actividades educativas programadas pela Escola. 
9. Fornecer ao director de turma, aos docentes do 1º ciclo e aos educadores todas as informações 

pertinentes sobre as características do seu educando. 
10. Contactar o director de turma, no mínimo, em meados e finais de cada período. 
11. Verificar assiduamente os cadernos do seu educando a fim de tomar conhecimento do trabalho 

desenvolvido nas várias disciplinas. 
12. Assegurar a pontualidade do aluno e frequência assídua das aulas e de todas as actividades 

escolares. 
13. Utilizar a caderneta do aluno, quer para tomar conhecimento de eventuais comunicações, quer 

para contactar os professores. 
14. Participar em reuniões para que seja convocado com o director de turma e outros professores, 

nomeadamente nas reuniões do conselho de turma e conselho de turma de natureza disciplinar, quando 
encarregado de educação representante da turma. 

15. Usar de discrição e sigilo no tratamento de assuntos, que possam pôr em causa o direito à 
privacidade do aluno. 

16.Justificar, perante o director de turma, na caderneta escolar, previamente, ou até ao quinto dia 
útil subsequente, as faltas de presença dadas pelo seu educando. 

17. Dar resposta cabal, num prazo de dez dias, sempre que o director de turma o informe de 
qualquer falta dada pelo seu educando não justificada no prazo legal. 

18. Respeitar os horários de funcionamento do jardim de infância. 
19. No ensino pré-escolar, caso a criança, a título excepcional, deva ser entregue a uma terceira 

pessoa, deverá o encarregado de educação avisar previamente a educadora, que autoriza esta entrega. 
 

Artigo 114º 
Direitos dos pais e encarregados de educação 

1. Intervir na educação dos seus educandos, participando no processo educativo e na vida da 
Escola. 

2. Exigir que a escola proporcione ao seu educando a formação que vise atingir os objectivos 
previstos pela legislação em vigor. 

3. Zelar para que os direitos do seu educando sejam reais. 
4. Ser tratado com respeito em todas as circunstâncias pelos diversos órgãos de serviços. 
5. Ser regularmente informado sobre a vida escolar do seu educando, nomeadamente no que diz 

respeito ao seu aproveitamento escolar e comportamento cívico. 
6. Ser convocado pelo director de turma dentro de um horário compatível com o seu horário de 

trabalho. 
7. Poder entrar na escola não apenas quando é convocado, mas também quando por sua iniciativa, 

queira tratar de assuntos que considere relevantes para a educação do seu educando. 
8. Constituir-se em associação de pais e encarregados de educação. 
9. Estar representado no conselho pedagógico, na assembleia e nos conselhos de turma que 

tenham carácter disciplinar, através da associação de pais (sendo o encarregado de educação do aluno 
com processo disciplinar, será representado pelo pai suplente da turma). 

10. Participar nos conselhos de turma, quando representante da associação de pais. 
11. Ser convocado para as reuniões nos prazos estabelecidos pela Lei. 
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12. Ter acesso ao processo disciplinar para que foi convocado, de maneira a ter tempo de elaborar 
a sua opinião, propondo conscientemente a pena a aplicar ao aluno. 

13. Participar na execução do Regulamento Interno da escola e na sua discussão. 
14. Ser sempre convocado nos prazos previstos pela Lei, para qualquer reunião onde tenha assento 

e seu direito de representação. 
15. Participar, enquanto representante dos encarregados de educação da turma, na assembleia 

eleitoral para o conselho executivo. 
 

Artigo 115º 
Deveres da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. Ter um comportamento correcto e uma actuação responsável, no desempenho das suas funções. 
2. Cumprir as disposições do Regulamento Interno em vigor. 
3. Contribuir para um clima de solidariedade e ajuda mútua com todos os intervenientes da 

comunidade escolar. 
4. Procurar resolver com bom senso, espírito de justiça e na base do diálogo franco todas as 

situações que se coloquem. 
5. Colaborar com o corpo docente, não docente e alunos num clima de respeito e convivência 

saudáveis. 
6.Informar os pais e encarregados de educação associados de todos os assuntos do seu interesse. 
7. Sempre que seja solicitada pelos encarregados de educação, tentar resolver da melhor maneira e 

em conjunto com a escola quaisquer problemas que possam surgir. 
8. Reunir periodicamente de acordo com os Estatutos. 
9. Informar o Conselho Executivo, da data das reuniões quando estas se realizem na escola. 
10.Sempre que tiver de se deslocar à escola no desempenho das suas funções deixar uma 

identificação ao funcionário em serviço na portaria, se esta lhe for pedida. 
11. Usar de discrição e sigilo no tratamento de assuntos que possam pôr em causa o direito à 

privacidade do aluno. 
 

Artigo 116º 
Direitos da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

1. Designar os representantes para a Assembleia. 
2. Intervir como parceiro no processo educativo, expressando livremente a sua opinião na base do 

respeito e bom senso. 
3. Intervir e participar nos órgãos de gestão da escola, através dos seus representantes e de acordo 

com a Legislação em vigor, nomeadamente: 
- na Assembleia Constituinte; 
- na Assembleia; 
- nos Conselhos Pedagógicos; 
- nos conselhos de turma, à excepção dos de avaliação. 

4. Ser informada de toda a documentação, relativa ao ensino educativo, emanada pela escola e de 
interesse para o bom funcionamento da associação de pais. 

5. Participar na elaboração e alteração do Regulamento Interno. 
6. Ter acesso para consulta, nos termos legais, através dos seus representantes, a todas as actas 

das reuniões da assembleia, conselho pedagógico, conselho de turma disciplinar. 
7. Ter resposta relativamente a todas as questões apresentadas oralmente ou por escrito à direcção 

executiva e Conselho Pedagógico em prazo julgado razoável. 
8. Afixar nos termos da legislação em vigor, avisos ou informações nos placardes previamente 

definidos para tal. 
9. Propor e executar projectos de apoio aos alunos. 
10. Levantar junto da direcção da escola questões inerentes a todo o funcionamento da escola. 
11. Reunir com a direcção executiva pelo menos uma vez por trimestre. 
12. Intervir junto das estruturas competentes para que se cumpram as necessidades relativas à 

escola. 
13. Dispor dentro da escola, para exercício das suas actividades, de uma sala própria, devidamente 

assinalada com vista a uma visível identificação e adequada a um eficiente funcionamento. 
14. Ter acesso à sua correspondência em tempo útil e inviolada.  
15. Ser convocada para todas as reuniões, nos prazos estabelecidos pela lei. 
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CAPÍTULO IX - AVALIAÇÃO 
 

Artigo 117º 
Objecto 

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para 
as diversas áreas e disciplinas de cada ciclo, expressas no projecto curricular de escola e no projecto 
curricular de turma, por ano de escolaridade. 

2. As aprendizagens de carácter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito 
da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das 
tecnologias de informação e comunicação, constituem objecto de avaliação em todas as disciplinas e áreas 
curriculares.  

 
 

Artigo 118º 
Princípios 

1. A avaliação das aprendizagens e competências assenta nos seguintes princípios: 
 
a) Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências pretendidas, 

de acordo com os conteúdos em que ocorrem; 
b) Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; 
c) Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de auto-avaliação e sua 

articulação com os momentos de avaliação sumativa; 
d)  Valorização da evolução do aluno; 
e) Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação e da 

explicitação dos critérios adoptados. 
f) Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 
 

Artigo 119º 
Intervenientes  

1. Intervém no processo de avaliação: 
a) O professor; 
b) O aluno; 
c) O conselho de docentes no 1º ciclo ou o conselho de turma nos 2º e 3º ciclos;  
d) Os órgãos de gestão do agrupamento; 
e) O encarregado de educação; 
f) Os serviços especializados de apoio educativo; 
g) A administração educativa. 
 

  Artigo 120º 
Processo individual do aluno 

1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo do ensino básico, sendo devolvido ao 
encarregado de educação, ou ao aluno se for maior de dezoito anos, no termo da escolaridade obrigatória, 
ou, não havendo interrupção no prosseguimento de estudos, aquando da conclusão do ensino secundário.  

2. O processo individual do aluno acompanha-o, obrigatoriamente, sempre que este mude de escola 
ou de agrupamento. 

3. O processo individual do aluno é da responsabilidade do director de turma, no 2º e 3º ciclo, ou do 
professor titular, no caso do 1º ciclo, que registará as informações relevantes do seu percurso educativo, 
designadamente as relativas a comportamentos meritórios e a infracções e medidas disciplinares aplicadas, 
incluindo a descrição dos respectivos efeitos, de modo a facilitar o seu acompanhamento e intervenção 
adequados. 

4. Para além das informações referidas no ponto anterior, devem constar do processo individual do 
aluno: 

a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno; 
b) Os registos de avaliação; 
c) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 
d) Planos e relatórios de apoio psicológico, quando existam; 
e) O plano educativo individual, no caso do aluno ser abrangido pela modalidade de educação 

especial; 
f) Uma auto-avaliação do aluno, no final de cada ano, com excepção dos 1º e 2º anos; 
g) Outros elementos considerados relevantes para a evolução do aluno. 



 

 35

5.Têm acesso ao processo individual do aluno os professores, o aluno e o encarregado de 
educação. 

6. As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de 
natureza pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo 
todos os que a elas podem ter acesso. 

  
 

Artigo 121º 
Critérios de avaliação 

1. No início do ano lectivo, o Conselho Pedagógico, de acordo com as orientações do currículo 
nacional, define os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta, no 1º ciclo, 
dos conselhos de docentes e, nos 2º e 3º ciclos, dos departamentos curriculares e conselho de directores 
de turma. 

2. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns, no 
agrupamento, sendo operacionalizados pelo professor titular da turma no 1º ciclo e pelo conselho de turma 
nos 2º e 3º ciclos, no âmbito do respectivo projecto curricular de turma.  

3. O órgão de gestão divulgará os critérios de avaliação junto dos alunos e encarregados de 
educação no início do ano lectivo. 

 
CAPÍTULO X - DISCIPLINA 

 
Artigo 122º 

Finalidades das medidas educativas 
1. Todas as medidas disciplinares, prosseguem finalidades pedagógicas e preventivas, visando, de 

forma sustentada, a preservação da autoridade dos professores e, de acordo com as suas funções, dos 
demais funcionários, o normal prosseguimento das actividades da escola, a correcção do comportamento 
perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 
personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 
educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. Algumas medidas disciplinares prosseguem igualmente, para além das identificadas no número 
anterior, finalidades sancionatórias. 

3. Nenhuma medida disciplinar pode, por qualquer forma, ofender a integridade física, psíquica e 
moral do aluno nem revestir natureza pecuniária. 

4. As medidas disciplinares devem ser aplicadas em coerência com as necessidades educativas do 
aluno e com os objectivos da sua educação e formação, no âmbito, tanto quanto possível, do 
desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projecto educativo da escola. 

 
Artigo 123º 

Determinação da medida disciplinar 
1. Na determinação da medida disciplinar a aplicar deve ter-se em consideração a gravidade do 

incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e agravantes, em que esse incumprimento se 
verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais.  

2. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom 
comportamento anterior e o seu reconhecimento, com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

3. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, bem 
como a acumulação de infracções disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso do 
mesmo ano lectivo. 

 
Artigo 124º 

Medidas disciplinares preventivas e de integração 
1. Todas as medidas disciplinares prosseguem finalidades pedagógicas e preventivas, visando, de 

forma sustentada, a preservação da autoridade dos professores e, de acordo com as suas funções, dos 
demais funcionários, o normal prosseguimento das actividades da escola, a correcção do comportamento 
perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 
personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade 
educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. São medidas disciplinares preventivas e de integração: 
a) A advertência; 
b)   A ordem de saída da sala de aula, sendo o aluno encaminhado para a  biblioteca, acompanhado 
por uma auxiliar de acção educativa, fazendo-se acompanhar de um trabalho estipulado pelo 
professor que lhe deu a ordem de saída da sala. 
c)   As actividades de integração na escola. Os alunos podem realizar actividades nos seguintes 
âmbitos: 
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- ajuda na limpeza das salas de aula, espaço exterior e tarefas na cozinha; 
- realização de trabalhos de casa (pesquisa, organização do caderno diário, etc.) em períodos não 

coincidentes com a actividade lectiva. 
d)  A transferência de escola. 

 
Artigo 125º 

Medidas disciplinares sancionatórias 
1. São medidas sancionatórias: 

a) a repreensão; 
b) a repreensão registada; 
c) a suspensão da escola até 5 dias úteis; 
d) a suspensão da escola de 6 a 10 dias úteis; 
e) a expulsão da escola. 

 
Artigo 126º 

Competência para aplicação das medidas disciplinares 
1. Fora da sala de aula, qualquer professor ou funcionário não docente da escola pode advertir o 

aluno. 
2. No exercício das suas competências, o professor pode aplicar as medidas disciplinares de 

advertência, ordem de saída da sala de aula, repreensão e repreensão registada, dando conhecimento ao 
director de turma ou professor titular, excepto no caso de advertência. 

3. Participado o comportamento ou presenciado o mesmo pelo director de turma ou pelo professor 
titular, pode este aplicar as medidas disciplinares de advertência, repreensão e repreensão registada, 
mediante, se necessário, prévia averiguação sumária, a realizar pelos mesmos, no prazo de dois dias úteis, 
na qual são ouvidos o aluno, o participante e eventuais testemunhas. 

4. O presidente do Conselho Executivo é competente, sem prejuízo da sua intervenção para advertir 
e repreender, para a aplicação das medidas disciplinares de suspensão da escola até cinco dias, aplicando-
se o disposto no número anterior. 

5. O conselho de turma disciplinar é competente, sem prejuízo da sua intervenção para advertir e 
repreender, para aplicar as medidas disciplinares de execução de actividades de integração na escola, de 
transferência de escola, de repreensão registada, de suspensão e de expulsão de escola. 

 
 

CAPÍTULO XI – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR 
 

Artigo 127º 
Dependência de procedimento disciplinar 

1. A aplicação das medidas disciplinares de execução de actividades de integração na escola, de 
transferência de escola, de suspensão de escola de 6 a 10 dias úteis e de expulsão da escola depende de 
procedimento, destinado a apurar a responsabilidade individual do aluno. 

2. O disposto no número anterior não prejudica as necessidades de comunicação, de registo e de 
procedimentos de averiguação inerentes às medidas disciplinares de advertência, ordem de saída da sala 
de aula, de repreensão, repreensão registada e de suspensão da escola até cinco dias úteis, de acordo com 
o previsto na lei presente. 
 
 

Artigo 128º     
Participação  

1. O professor ou funcionário da escola que, na situação referida no ponto 1 do artigo 125º entenda 
que o comportamento presenciado é passível de ser qualificado de grave ou de muito grave participa-o ao 
director de turma, para efeitos de procedimento disciplinar. 

2. O director de turma ou o professor titular que entenda que o comportamento presenciado ou 
participado é passível de ser qualificado de grave ou de muito grave participa-o ao presidente do Conselho 
Executivo para efeitos de procedimento disciplinar. 
 

Artigo 129º  
Instauração do procedimento disciplinar 

1. Presenciados que sejam ou participados os factos passíveis de constituir infracção disciplinar, o 
presidente do Conselho Executivo tem competência para instaurar o procedimento disciplinar, devendo 
fazê-lo no prazo de um dia útil, nomeando logo o instrutor, que deve ser um professor da escola, salvo 
qualquer impedimento. 
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Artigo 130º 
Tramitação do procedimento disciplinar 

1. A instauração do procedimento disciplinar é reduzida a escrito e concluída no prazo máximo de 
cinco dias úteis contados da data de nomeação do instrutor, sendo obrigatoriamente realizada, para além 
das demais diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em particular do aluno 
e, sendo menor, do respectivo encarregado de educação. 

2. Aplica-se à audiência o disposto no artigo 102º do Código do Procedimento Administrativo, sendo 
os interessados convocados com a antecedência mínima de dois dias úteis. 

3. Finda a instrução, o instrutor elabora relatório fundamentado, de que conste a qualificação do 
comportamento, a ponderação das circunstâncias atenuantes e agravantes da responsabilidade disciplinar, 
bem como a proposta de aplicação da medida disciplinar considerada adequada ou, em alternativa, a 
proposta de arquivamento do processo. 

4. O relatório do instrutor é remetido ao presidente do Conselho Executivo que, de acordo com a 
medida disciplinar a aplicar e as competências para tal, exerce por si o poder disciplinar ou convoca, para 
esse efeito, o conselho de turma disciplinar, que deve reunir no prazo máximo de dois dias úteis. 

5. O procedimento disciplinar inicia-se e desenvolve-se com carácter de urgência, tendo prioridade 
sobre os demais procedimentos correntes da escola. 

 
Artigo 131º 

Suspensão preventiva do aluno 
1. Durante a instrução do procedimento disciplinar o aluno arguido pode ser suspenso 

preventivamente da frequência da escola pelo presidente do Conselho Executivo, se a presença dele na 
escola prejudicar gravemente a instrução do processo ou o funcionamento normal das actividades da 
escola. 

2. A suspensão tem a duração correspondente à da instrução, podendo, quando tal se revelar 
absolutamente necessário, prolongar-se até à decisão final do processo disciplinar, não podendo exceder 
10 dias úteis. 

3. As faltas do aluno resultantes da suspensão preventiva não são consideradas no respectivo 
processo de avaliação ou de registo de faltas, mas são descontadas no período de suspensão da escola 
que venha a ser aplicado como medida disciplinar. 

 
Artigo 132º 

Decisão final do procedimento disciplinar 
1. A decisão final do procedimento disciplinar é fundamentada e proferida no prazo de 2 dias úteis, 

sendo tomada pelo presidente do Conselho Executivo, ou no prazo de 5 dias úteis, sendo tomada pelo 
conselho de turma disciplinar. 

2. A execução da medida disciplinar pode ficar suspensa por um período máximo de três meses a 
contar da decisão final do procedimento disciplinar, se se constatar, perante a consideração das 
circunstâncias da infracção e da personalidade do aluno, que a simples reprovação da conduta e a previsão 
da aplicação da medida disciplinar são suficientes para alcançar os objectivos de reforço da formação cívica 
do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se 
relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de 
responsabilidade e das suas aprendizagens; a suspensão caduca se durante o respectivo período vier a ser 
instaurado novo procedimento disciplinar do aluno. 

3. A decisão final é notificada por contacto pessoal com o aluno ou, sendo menor, ao respectivo 
encarregado de educação; não sendo a notificação por contacto pessoal possível, é ela feita por carta 
registada com aviso de recepção. 

4. A notificação referida no número anterior deve mencionar o momento da execução da medida 
disciplinar, o qual não pode ser diferido para o ano lectivo subsequente, excepto se, por razões de 
calendário escolar, for essa a única possibilidade de assegurar a referida execução. 

5. Nos casos em que, o director regional de educação tenha de desenvolver os procedimentos 
destinados a assegurar a frequência pelo aluno de outro estabelecimento de ensino, por efeito da aplicação 
das medidas disciplinares de transferência de escola ou de expulsão da escola, a decisão deve prever as 
medidas cautelares destinadas a assegurar o funcionamento normal das actividades da escola até à 
efectiva execução da decisão. 

Artigo 133º 
Execução da medida disciplinar 

1. Compete ao director de turma ou ao professor titular o acompanhamento do aluno na execução 
da medida disciplinar a que foi sujeito, devendo aquele articular a sua actuação com os pais e encarregados 
de educação e com os professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas e de 
forma a assegurar a co-responsabilização de todos os intervenientes nos efeitos educativos da medida. 
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2. A competência referida no número anterior é especialmente relevante aquando da execução da 
medida de actividades de integração na escola ou do regresso à escola do aluno a quem foi aplicada a 
medida de suspensão da escola. 

3. O disposto no número anterior aplica-se aquando da integração do aluno na nova escola para 
que foi transferido por efeito de medida disciplinar. 

4. Na prossecução das finalidades referidas no nº1, a escola conta com a colaboração do centro de 
apoio social escolar. 

 
Artigo 134º 

Recurso da decisão disciplinar 
 

1. Da decisão final do procedimento disciplinar cabe recurso hierárquico para o director regional de 
educação, a ser interposto pelo encarregado de educação ou, quando maior de idade, pelo aluno no prazo 
de 10 dias úteis. 

2. O recurso hierárquico não tem efeito suspensivo, excepto quando interposto de decisão de 
aplicação das medidas disciplinares de transferência de escola e de expulsão da escola. 

3. O recurso hierárquico constitui o único meio admissível de impugnação graciosa. 
4. O despacho que apreciar o recurso hierárquico é remetido, no prazo de 10 dias úteis, à escola, 

cumprindo ao respectivo presidente do Conselho Executivo a adequada notificação, nos termos e para os 
efeitos dos números 3 e 4 do artigo 131º. 

 
Artigo 135º 

Intervenção dos pais e encarregados de educação 
1. Os pais e encarregados de educação devem, no decurso do processo disciplinar que incida sobre 

o seu educando, contribuir para o correcto apuramento dos factos e, sendo aplicada medida disciplinar, 
diligenciar para que a mesma prossiga os objectivos de reforço da formação cívica do educando, com vista 
ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, 
da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas 
aprendizagens.  

 
CAPÍTULO XII -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 136º 

Aprovação e revisão do Regulamento Interno 
1. A aprovação do Regulamento Interno, bem como das suas alterações é da competência da 

Assembleia. 
2. Não ocorrendo factos relevantes, designadamente, alterações legislativas que obriguem a revisão 

antecipada, a Assembleia, de dois em dois anos tomará a iniciativa de abrir o processo de revisão ordinária. 
3. As propostas de alteração podem ser sugeridas ou apresentadas por qualquer representante da 

comunidade educativa, ou por qualquer órgão ou estrutura da escola, devendo a Assembleia diligenciar no 
sentido de que a todos seja assegurado o direito de participação. 

4. Para efeitos do disposto no número anterior, a Assembleia comunicará aos órgãos e estruturas aí 
referidas, a abertura do processo de revisão, estabelecendo um prazo, não inferior a 60 dias, para 
apresentação de sugestões ou propostas de alteração. 

5. Havendo propostas ou sugestões, a Assembleia analisá-las-á e deliberará. 
 

Artigo 137º 
Entrada em vigor 

1. As alterações do Regulamento Interno entram em vigor após homologação do  Director Regional  de 
Educação do Alentejo. 

2. Os órgãos competentes tomarão as devidas providências no sentido que a entrada em vigor das 
alterações do Regulamento Interno, coincidam, sempre que possível, com o início de um novo ano lectivo. 

3. O Regulamento Interno vigora até ser revisto nos termos das disposições anteriores. 
 

Artigo 138º 
Hierarquia 

1. O Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Odemira é a norma interna de maior valor 
hierárquico, sobrepondo-se aos regimentos internos ou a quaisquer outras normas ou regras de 
funcionamento interno. 
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21/01/08 

Anexo 4 - Entrevistas 

E – Entrevistador 

R - Entrevistado 

4.2 - Segunda entrevista à Presidente do Conselho Executivo 

 

E – Vamos voltar à nossa entrevista e desta vez toda centrada no processo de avaliação. 

Diga – me, o que é que levou este agrupamento a recorrer ao processo de avaliação 

interna? 

 

R – Uma questão muito simples. Queríamos saber se estávamos a trabalhar bem e onde 

e como podíamos melhorar, ou seja quais eram os nossos pontos fortes e os pontos 

fracos. 

 

E – Não teve a ver com a obrigação de cumprir com o que está legislado? 

 

R – Não. 

 

E – De quem partiu a ideia da avaliação? 

 

R – A questão já tem cinco anos. É assim: o Conselho Executivo fez a proposta  à 

Assembleia do Agrupamento para se constituir uma espécie de observatório da escola. E 

isto aconteceu no ano lectivo de 2002/2003. Mais tarde e fruto  da formação 

especializada que adquiri,  percebi da necessidade da escola trabalhar com indicadores 

mais precisos e a perceber que através de uma avaliação mais cuidada podiam ser 

melhor descobertos os pontos mais obscuros e ajudar a clarificar alguns interesses. E, 

por isso, fiz em 2004/2005, a proposta de se contratualizar com uma empresa que já 

tinha trabalho feito noutras escolas. 

 

E- Pode clarificar melhor a história desse processo? 

 

R – Ora bem, à uns anos atrás, salvo o erro em 2002/03, foi conversado numa reunião 

da Assembleia do Agrupamento a necessidade de se avançar com o processo de 

avaliação. E, na altura sugeriu-se até a criação de um observatório de qualidade da 
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escola. Dessa reunião da Assembleia saiu um grupo de trabalho constituído por cinco 

professores voluntários para a criação de um grupo de trabalho para a recolha de dados. 

A recolha de dados teve inicio nesse ano de uma forma uma forma rudimentar. Foi um 

processo muito rudimentar e pouco produtivo. Passados dois anos, ou seja em 

2004/2005, e também porque sentimos que tínhamos alguma dificuldade a encontrar o 

caminho, a escolher os dados e a fazer a sua interpretação, decidimos avançar para a 

avaliação externa e contratar uma empresa para nos ajudar na avaliação. Depois como 

houve necessidade de se fazer a avaliação e revisão do Projecto Educativo foi criado 

mais um grupo de trabalho. 

 

E – Então a ideia é sua e  a proposta é da Assembleia do Agrupamento? 

 

R – Não, a ideia da avaliação é minha. Mas, a proposta surgiu do Conselho Executivo, 

passou pelo Conselho Pedagógico e foi levada à Assembleia no sentido de 

enveredarmos pelo processo de avaliação e também para procedermos à avaliação e 

revisão do Projecto Educativo. 

 

Eu – E, os grupos de trabalho como é que aparecem? 

 

R -  Aparecem assim, de uma forma muito rudimentar em 2002/03, com mais 

consistência naquilo que tinham de trabalhar a partir de 2005/2006. 

 

E– Esses grupos de trabalho foram compostos pelas mesmas pessoas? E Quantas são? 

 

R- Manteve-se as mesmas com pequenos ajustes. Ao todo é composto por dez  

elementos. Cinco para o AVES e também cinco para o Projecto Educativo.  

 

E – Abrange áreas  prioritárias ? São só professores? 

 

R- No Projecto Educativo estão as Ciências Humanas e Sociais, desde o ano passado 

está também o pré-escolar, está também o 1º ciclo, temos um colega das Ciências 

Exactas, outro das Expressões. É tudo professores. No AVES, o 1º ciclo e o pré-escolar 

não estão representados e em sua substituição está a língua portuguesa e também está o 

presidente do conselho pedagógico. 
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E– Os grupos definiram prioridades? 

 

R – Os grupos ficaram na minha dependência directa e decidimos que tinham de 

começar por algum lado e começámos por acompanhar o AVES, sem descurarmos a 

necessidade de avaliarmos o Projecto Educativo. 

 

E - Como é que envolveram os pais, os alunos e o pessoal não docente neste processo? 

 

R – Através dos inquéritos. 

 

E – Mas, o  AVES não abrange o pessoal não docente? 

 

R – E, é verdade, por isso, os funcionários só foram envolvidos na revisão do Projecto 

Educativo. 

 

E – Numa conversa informal disseram-me que também havia um grupo de trabalho para 

definir o perfil do aluno de sucesso. 

 

R – Sim. Foi um grupo constituído por uma professora do 1º ciclo e mais dois um do 2º 

e outro do 3º ciclo. 

 

E – O que é que fez esse grupo? 

 

R- Essencialmente agarrou nas competências que estão definidas a nível nacional para o 

fim de cada ciclo e com base em inquéritos e nos resultados dos alunos avaliou se estas 

competências estavam a ser atingidas ou não e depois produziu um relatório que 

também serviu de base de trabalho para o novo Projecto Educativo. 

 

E – Poderei ter acesso a esse relatório? 

 

R – Claro que pode 

 

E – Diga-me agora. Como é que reagiu o Agrupamento à avaliação? 
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R – No que toca à avaliação do Projecto Educativo não houve problemas. Era uma ideia 

sentida e interiorizada. Com o AVES, houve algumas resistências; situação nova, feito 

por alguém externo à escola o que levou as pessoas ainda que de uma forma moderada a 

ter alguma resistência, isto mais pelas pessoas das áreas envolvidas. Por parte das áreas 

e dos ciclos que não estavam envolvidos na avaliação externa a ideia foi esperar para 

ver o que estava a acontecer. 

 

E- O Terceiro Ciclo é o ciclo charneira no processo AVES. Os outros ciclos ficaram de 

fora. como é que decorreu ou está a decorrer o processo de avaliação nestes ciclos? 

 

R – Através da avaliação do Projecto Educativo. E, na altura que iniciámos o processo 

de avaliação detectamos algumas falhas e algumas situações menos claras e uma das 

falhas tinha a ver com o primeiro ciclo, detectamos que a avaliação estava a falhar neste 

ciclo e neste momento a nossa aposta está a ser no pré- escolar e no 1º ciclo. A nossa 

aposta é no pré – escolar e no 1º ciclo 

 

E – Pode explicar melhor 

 

R – Detectamos que o 1º ciclo, por ter trabalhado durante muitos anos de uma forma 

isolada, demonstrou algumas dificuldades em abrir as portas das salas , digamos assim, 

durante muitos anos funcionou da mesma maneira, e estamos a tentar encontrar várias 

situações de trabalho para integrar mais o 1º ciclo ao nível do Agrupamento porque 

durante muitos anos trabalhou sozinho. 

 

E – Então, foi também o projecto educativo que vos levou á avaliação? 

 

R- Sim. Foram as debilidades que sentimos que existiam no anterior Projecto Educativo 

que nos levaram à avaliação. 

 

E – Como é que reagiram os professores  á divulgação dos resultados? 

 

R – Bom. Reagiram bem. Em relação ao Projecto Educativo a coisa foi pacífica. Com o 

AVES  perceberam que esta questão da avaliação externa nos permitia olhar de maneira 
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diferente para o trabalho que estava a ser desenvolvido, não quero com isto dizer que já 

não fizéssemos reflexão sobre o nosso trabalho, sobre a forma como estávamos a 

trabalhar, mas agora há um outro olhar , um olhar muito mais distante. Mas, só agora é 

que estamos a obter alguns resultados mais palpáveis ao nível do AVES. Pois são 

aqueles alunos que estão agora no 9º ano, que iniciaram o processo, e temos chegado a 

algumas constatações interessantes que se não tivéssemos o projecto passariam ao lado. 

 

E – E ao nível da cultura do Agrupamento qual é a ilação que vocês tiram dos resultados 

do AVES? 

 

R – Temos indicadores sobre a visão dos pais e do clima de escola para além das 

referências aos conhecimentos e competências adquiridas pelos alunos que também se 

não tivéssemos o projecto também ficariam de lado, e não teríamos os indicadores que 

temos. 

 

E –Então, os efeitos da avaliação já são notados?  

 

R- Já, e em virtude de termos dados muito concretos através da aplicação dos inquéritos 

do AVES e também dos relatórios do grupo de trabalho do Projecto Educativo, permitiu 

definir - mos muito melhor o nosso ponto de partida e as metas para o novo projecto. 

Temos indicadores muito precisos e quantificados sobre o nosso ponto de situação, 

assim podemos fazer um melhor trabalho e perspectivar também outras respostas para o 

futuro. 

 

E -Divulgação dos resultados, como é feita? 

 

R – Do AVES só internamente. Não fizemos ainda a divulgação aos pais e à 

comunidade. Queremos internamente olhar muito bem para os alunos que seguimos 

desde o 7º ano. Do Projecto Educativo à medida que o grupo de trabalho tratava os 

inquéritos, estes eram analisados e discutidos nos órgãos intermédios. 

 

E- Como é que envolveram os pais neste processo?. 
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R- Quando se trata da avaliação do AVES mandamos para casa e eles respondem, temos 

tido uma taxa de resposta bastante aceitável, no entanto pensamos que algumas das 

respostas poderão não ser deles, no entanto isto é também um risco que se corre num 

processo deste tipo. No Projecto Educativo, os pais através da Associação estiveram nas 

reuniões com o grupo de trabalho. 

 

E – Há uma resposta que urge esclarecer melhor. Porque é que recorreram ao Aves? 

 

R – Como já disse, essencialmente pela dificuldade em lidar com as respostas aos 

questionários e também em elaborá-los. E, isso já tinha sido detectado aquando do 

Observatório. Depois, também pela necessidade de se fazer um acompanhamento mais 

específico na Matemática e Língua Portuguesa e também porque é um projecto com 

credibilidade. 

 

E – E a IGE como é que aparece neste processo? 

 

R – Fizemos a candidatura à avaliação externa, fomos seleccionados e depois tivemos a 

visita de uma equipa composta por dois inspectores e por um professor do ensino 

superior. 

 

E – O que é que fez esta equipa? 

 

R – Passou quatro dias na escola a consultar documentação e a entrevistar professores, 

funcionários e pais. 

 

E  - Como é que foram escolhidos os professores? 

 

R – Com base nos critérios definidos pela IGE. 

 

E – Foi importante a vinda desta equipa? 

 

R – Foi, porque nos obrigou a sistematizar e a reflectir melhor sobre os nossos dados e 

depois é a visão sobre a escola de quem vem de fora. 
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E – Com todo este processo de avaliação foram identificadas áreas prioritárias de 

intervenção? 

 

R – Foram e estas e de uma forma indirecta conduziram-nos ao nível do 1º ciclo. A 

atenção tem de ser dada neste ciclo de ensino, Também detectamos a necessidade de 

melhorar a articulação entre os ciclos e entre os anos terminais e iniciais e ao trabalho 

desenvolvido com a plataforma Moodle. Além disto, constatamos o decréscimo da 

participação dos pais na vida da escola que vai decrescendo à medida que os alunos 

avançam nos seus ciclos de estudo e é um ponto menos forte.  

 

E – Vamos agora ao Decreto – Lei nº 115-A/98. Este normativo já obrigava a uma certa 

prestação de contas através dos relatórios dos órgãos intermédios. Como é que faz a 

gestão deste processo? 

 

R – Os relatórios são lidos pelo Conselho Executivo e não é dado nenhum felow-up 

especifico esses documentos. São lidos e arquivados no Conselho Executivo, Não são 

levados ao Conselho Pedagógico, nem à Assembleia do Agrupamento. 

 

E – Último pedido. Compare o agrupamento dos dias de hoje com o agrupamento que 

tinha à cinco anos atrás. 

 

R – Parece-me que neste momento as pessoas estão mais envolvidas com o 

Agrupamento e quando falo em maior envolvimento refiro-me ao pré – escolar e ao 1º 

ciclo que existe neste momento uma maior ligação com o agrupamento. Outras das 

falhas era a ligação com o 2º ciclo. Actualmente já estão mais ligados. Há uma maior 

ligação entre os ciclos coisa que não existia à alguns anos atrás. Mas, há modelos 

antigos de funcionamento internos que ainda persistem, mas estamos diferentes, 

estamos a trabalhar melhor. 


	carta à presidente do Conselho Executivo
	carta dirigida a uma docente do 1º ciclo
	carta dirigida a uma Educadora de Infância
	carta dirigida ao Coordenador do Departamento de Expressões
	carta dirigida ao Presidente do Conselho Pedagógico
	carta dirigida ao Vereador da Educação e Cultura da Câmara Municipal
	Entrevista com a professora do 1º ciclo, membro da Assembleia do Agrupamento
	Entrevista com o Coordenador do Departamento de Expressões
	Entrevista com o Presidente do Conselho Pedagógico
	Entrevista com o Vereador da Câmara Municipal
	Entrevista com uma docente do ensino  pré-escolar
	Grelha com unidades de sentido relativas às categorias e subcategorias
	Grelha de análise composta por dimensões, categorias e subcategorias e notas justificativas
	guia do aluno e do encarregado de educação
	GUIÃO DE ENTREVISTA à Presidente do Conselho Executivo, Coordenador do Departamento de Expressões, presidente do Conselho Pedagógico, Docente do 1 Ed. de Inf. V da Ed
	GUIÃO DE ENTREVISTA UTILIZADO NA 1ª ENTREVISTA Á PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO
	manual de acolhimento de Riomar
	Matriz de Planeamento de RIOMAR
	Nota de campo 3 - Encontro com funcionários
	Nota de campo nº 2- após a entrevista com a Presidente do Conselho Executivo
	Nota de Campo nº 4 - Novamente o ambiente e o encontro com o ex-presidente da Comissão Executiva Instaladora
	Nota de campo nº 5 - conversa com um membro da associação de pais
	Nota de Campo nº1 Ambiente na escola Sede
	Primeira entrevista à Presidente do Conselho Executivo
	projecto curicular do agrupamento de Riomar
	Projecto Educativo de Riomar 2007 - 2012
	Projecto Educativo de RIOMAR. 2004-2007
	Regulamento interno de Riomar
	Segunda entrevista à Presidente do Conselho Executivo

