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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 
O presente documento consubstancia as orientações e pressupostos nucleares que 

sempre têm presidido ao desenvolvimento da ação educativa do Agrupamento de 

Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes, ao longo dos vários anos letivos. 

Alinhando-se com os novos quadros de referência do Plano de Ação Estratégica, da 

Flexibilidade Curricular, Educação para a Cidadania e da Educação Inclusiva, explicita as 

formas de organização pedagógica e funcional do Agrupamento, as linhas de 

orientação metodológica relativas à condução do processo de ensino e aprendizagem, 

o seu projeto de desenvolvimento curricular e as metas que se pretendem alcançar 

para o quadriénio 2017/2021. 

A convivência multicultural, os rápidos desenvolvimentos económico e tecnológicos e 

a globalização suscitam novas exigências aos alunos e aos professores. Atualmente é 

tema de interesse público o debate em torno do que se aprende e como se aprende na 

escola do século XXI. 

Sabemos que o conhecimento já não é um exclusivo da escola, mas esta continua a ser 

o território de referência para a construção do saber, através da relação educativa 

pessoal, estabelecida pela figura do professor, sendo também consensual que a escola 

é território privilegiado para o desenvolvimento de competências no seio da sociedade 

do conhecimento e para o exercício de uma cidadania consciente e democrática. 

Como agentes principais do desenvolvimento do currículo, os professores têm um 

papel fundamental na reflexão sobre as opções a tomar, na decisão sobre a sua 

operacionalização e na sua adequação aos contextos específicos de cada escola, 

podendo o currículo constituir-se como um instrumento indispensável para a melhoria 

do sucesso escolar para os alunos. 

Parece indiscutível que os saberes escolares condicionam a forma como os alunos 

comunicam, pensam e interagem com os outros, assim como a visão que constroem 

sobre o mundo e sobre si próprios. Contudo é também, atualmente, consensual que o 

currículo escolar não consegue abranger a multiplicidade e diversidade de 

aprendizagens no domínio específico de cada área do saber pelo que os domínios 

transversais do desenvolvimento pessoal, social e cultural se afiguram tão 

estruturantes. 

A promoção de ambientes de aprendizagem estimulantes e favoráveis na escola 

devem ter por base currículos motivadores e estimulantes e metodologias de ensino 

ativas, facilitadores de formas personalizadas de ensino e aprendizagem, de diferentes 

formas de avaliação, com maior ênfase para a avaliação formativa por forma 
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acompanhar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades e 

competências. 

Simultaneamente, pretende-se garantir a qualidade das aprendizagens e conseguir a 

sua conexão com a vida real e a diversidade social, assegurando ainda a continuidade 

com os níveis de educação e formação subsequentes. 

Um novo paradigma de gestão curricular e do trabalho em sala de aula requer novas 

abordagens de ensino e da aprendizagem mais centradas no aluno, quer de carácter 

colaborativo, quer ao nível da planificação, execução e avaliação do trabalho dos 

professores com alunos, quer visando o desenvolvimento dessa competência chave 

nos alunos, promovendo metodologias ativas, inovadoras e apoiadas na tecnologia. 

Por isso, ao professor impõem-se novas capacidades e competências, que precisam de 

ser asseguradas pelo desenvolvimento profissional contínuo, nomeadamente através 

de ações de desenvolvimento do trabalho colaborativo entre docentes, promotora de 

uma cultura de aprendizagem entre pares e de práticas de intervisão. 

O atual Projeto Educativo, em linha com o do anterior quadriénio, pretende redefinir 

as linhas orientadoras do Agrupamento, reforçando o empenho da comunidade 

educativa num projecto que se pretende identitário, partilhado e plural, apostado em 

configurar-se como construtor de futuros, promovendo um ensino de qualidade, 

garante de aprendizagens efetivas e significativas, passíveis de serem mobilizadas, 

instituindo-se como um contributo para uma cidadania de sucesso no contexto dos 

desafios da sociedade contemporânea, pelo que mantém a sua denominação 

estrutural “Construir o Futuro”. 

 
 

1.1 A MISSÃO 

 

Garantir a qualidade das aprendizagens e conseguir a sua conexão com a vida real e a 

diversidade social, assegurando ainda a continuidade com os níveis de educação e 

formação subsequentes, assumindo como referencial de desempenho global 

assegurar a prestação de um serviço público de qualidade na educação, partindo do 

reconhecimento das condições objetivas do território educativo que o Agrupamento 

serve e potenciando os níveis de desempenho dos profissionais afetos à gestão da 

unidade orgânica. 

 
1.2 A VISÃO 

 
“Ser uma escola de referência, reconhecida pelas suas práticas transformadoras, 

integradoras e criativas”. 
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O Agrupamento assume-se, como construtor de uma visão de escola partilhada, 

motivadora e integradora, alicerçada nos pressupostos da qualidade dos percursos 

educativos diversificados e adequados à “construção de cidadãos do futuro”, 

competentes nos princípios, nos valores e na ação. 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS ENVOLVIDOS 

 
O Agrupamento foi constituído em setembro de 2003 e terminada a sua instalação em 

Julho de 2005. Este Agrupamento recebe alunos pertencentes à freguesia de Alhandra, 

Sobralinho e S. João dos Montes e também da vila do Sobralinho, integrada na 

freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e inclui 3 Jardim-de-infância (Cotovios, 

Sobralinho e Alhandra), 5 Escolas do 1º Ciclo (Alhandra 1, Alhandra 2, Cotovios, À-dos- 

Loucos e Sobralinho) e a escola sede de 2º e 3 º Ciclo, num total de cerca de 1300 

alunos. 

Em termos de caracterização sociofamiliar e económica da população escolar, destaca- 

se a existência de muitos alunos oriundos de estruturas familiares problemáticas, com 

grandes dificuldades económicas e sociais, o que se reflete no elevado número de 

alunos, apoiado anualmente, pelos serviços de ação social escolar. 

A Escola Básica 2, 3 Soeiro Pereira Gomes, em funcionamento desde 1998, instituiu-se 

como Sede do Agrupamento no ano de 2003. Tem como patrono Joaquim Soeiro 

Pereira Gomes. Nascido em Gestaçô, em 1909, escreveu em Alhandra o seu único 

romance dado à estampa; fê-lo “para os filhos dos homens que nunca foram meninos” 

e nele se debruçou, com infinita solicitude e realismo, sobre o quotidiano de um grupo 

de crianças que, afastadas da escola por imperativos económico-sociais, arrastava uma 

difícil existência pelos telhais, sujeitas ao flagelo do trabalho infantil. 

A sua obra espelha os anseios de uma comunidade que pretende um futuro melhor 

para os seus filhos, estando desta forma intimamente relacionada com as aspirações e 

expetativas deste Agrupamento de escolas, que acredita num projecto de Escola 

construtora de futuros. 

“Construir o Futuro”, tema central deste Projeto Educativo, não é apenas um tópico; 

assume-se como um efetivo plano de ação, centrado no conceito de uma escola que 

não seleciona, não exclui, antes tenta proporcionar a cada aluno as ferramentas 

necessárias para construir um futuro, que passe pela resposta aos seus anseios, de 

acordo com as expectativas e potencialidades manifestadas. 

Trata-se de um projeto para a vida, que obedece à efetivação do conceito de escola 

inclusiva e à construção eficaz, responsável e crítica de percursos de aprendizagem de 

futuros cidadãos do séc. XXI, conscientes, interventivos e capazes de operarem 

mudanças. 
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Este documento pretende ser uma referência orientadora da práxis de Escola, 

assumindo a sua verdadeira intencionalidade através da mobilização de práticas 

educativas consistentes e reflexivas. 

Conscientes de que múltiplos serão os desafios e obstáculos a ultrapassar, queremos 

concretizar a utopia - conseguir que cada aluno dê o melhor de si e construa “o seu 

futuro” sem ficar preso nos “Esteiros. Minúsculos canais, como dedos de mão 

espalmada, abertos na margem do Tejo. Dedos de mãos avaras dos telhais que 

roubam nateiro às águas e vigor à malta”1 é a meta que nos propomos alcançar. 

 
 

2.1 FORMALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PEE 

 
A concretização do Projeto Educativo traduz-se numa ação real sobre a comunidade 

educativa e formaliza-se na elaboração e implementação dos instrumentos de gestão, 

nucleares para a vida interna da organização escolar. Desta forma, são criadas as 

estruturas necessárias à operacionalização do projeto, ao mesmo tempo que surgem 

os instrumentos essenciais à sua constante aferição, avaliando-se, sistematicamente, o 

seu nível de consecução, dos quais se destacam: 

 
 

⯈ O Regulamento Interno. 

⯈ O Plano de Ação Estratégica (PAE) 

⯈ O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) 

⯈ O Relatório de Auto-Avaliação 

⯈ O Modelo de Aferições Internas 

⯈ O Documento de Organização do Ano Letivo (OAL) 

⯈ Os Relatórios Anuais de Atividades 

⯈ O Plano Anual de Atividades (PAA) 

 
 

O Regulamento Interno define as normas de funcionamento da escola, aplicando-se a 

toda a comunidade escolar. Este documento estabelece os direitos e deveres dos 

elementos desta comunidade, partindo do princípio que a sua explicitação poderá 

conduzir à interiorização de um código de conduta que proporcione um bom clima de 

escola e possibilite a otimização do ambiente educativo. 
 
 
 

 
1 Joaquim Soeiro Pereira Gomes, Esteiros 
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O conhecimento explícito das normas, permite a assunção de protocolos e a 

mobilização de todos, para intervirem ao nível da prevenção dos incidentes 

quotidianos, na mediação e resolução de situações problemáticas. 

O Plano Anual de Atividades especifica um conjunto de atividades a desenvolver e 

respetiva calendarização, tendo como referencial este Projeto Educativo. 

O Projeto de Ações de Melhoria - PAM (a implementar no horizonte 2015/2020), 

resulta do relatório da autoavaliação, baseando-se em evidências e dados 

provenientes da própria organização escolar, bem como no Relatório da Avaliação 

Externa. 

O PAM sintetiza as ações de melhoria elencadas pela equipa de autoavaliação e 

pretende conduzir à melhoria do desempenho da organização escolar. Assim, a partir 

dos resultados obtidos, foram definidas e priorizadas três ações de melhoria: 

• Desenvolver estratégias de intervenção pedagógica em sala de aula, em 

todos os níveis de ensino, de modo a melhorar a qualidade das 

aprendizagens e os resultados conducentes ao sucesso escolar do aluno. 

• Reforçar a articulação curricular em todas as áreas, entre o Pré-escolar, 1º, 

2º e 3º CEB. 

• Desenvolver estratégias de comunicação/aproximação à 

família/comunidade. 

 

O Modelo de Aferições Internas que visa: 

• Garantir a validação da qualidade das aprendizagens 

• Harmonizar e melhorar os níveis de desempenho dos nossos alunos 

• Possibilitar uma gestão curricular mais eficaz 

• Produzir indicadores para a elaboração de planos de melhoria sectoriais 

• Promover o trabalho cooperativo entre docentes 

 

O Relatório de Auto-Avaliação do agrupamento reflete a monitorização da 

implementação e desenvolvimento das diversas medidas preconizadas nos diferentes 

referenciais de ação (PAE, PAM, Projeto de Flexibilização), avalia a respetiva 

consecução, reflete e propõe eventuais mudanças. A Equipa de Auto-Avaliação é 

constituída por elementos do Pessoal Docente (Lideranças intermédias”), Pessoal Não 

Docente, representantes dos Alunos, Pais e Comunidade. 

OAL- O Documento de Organização do Ano letivo constitui um guião referencial e 

uma versão operacional e anual do Projeto Educativo e Plano de Desenvolvimento 

Curricular que parte dos pressupostos do nosso projeto Educativo e que, por isso, 

tenta operacionalizar a visão que lhe está subjacente, remetendo para os princípios de 
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uma escola assente em critérios de qualidade e inovação na ação pedagógica e de 

inclusão e participação, no âmbito social. 

Os Relatórios Anuais de Atividades avaliam, de forma reflexiva, os níveis de 

desempenho e concretização nos diferentes domínios da organização/Agrupamento. 

 
 

2.2 O DIAGNÓSTICO 

 
Tendo em conta os observatórios e relatórios das nossas estruturas de avaliação 

interna, os relatórios da Inspeção Geral de Educação (na sua avaliação externa 

apontaram os níveis de literacia digital do 1º ciclo e a articulação curricular enquanto 

pontos mais fracos a considerar), os inquéritos anuais aos nossos docentes , os dados 

de caracterização do nosso público-alvo (46% de alunos carenciados, 37,9% dos 

Encarregados de Educação de Educação sem conclusão de 9º ano), e os resultados 

relativos ao índice de sucesso escolar, nos seus parâmetros internos e externos, 

realizámos em 2016, uma análise global da nossa organização, onde destacámos as 

nossas maiores fraquezas e ameaças mas também os nossos pontos fortes e 

oportunidades (análise SWOT). 

Esta análise permitiu-nos partir para a elaboração de um Plano de Ação Estratégica, 

cujo desenho foi construído no final do ano letivo de 2015-2016, através do trabalho 

colaborativo e intenso da equipa de avaliação interna que representa todos os 

departamentos e coordenações de ano. Desde 2015-16 que esta equipa, originalmente 

integrada no projeto SLT4AA- Erasmus +(School Leadership training for Assessment 

Achievement, vem desenvolvendo um processo reflexivo sobre a construção do Plano 

de Melhoria do Agrupamento e construção de um novo referencial para o Ensino- 

Aprendizagem, de acordo com o desenvolvimento da Visão orientadora do nosso 

Projeto Educativo – Construir o Futuro. 

A construção deste Futuro é, no nosso caso, a consciência da necessidade de mudança 

das práticas de sala de aula, aferida através de inquéritos realizados aos nossos 

docentes e em relatórios globais da própria IGEC. De acordo com o desenvolvimento 

do Plano de Melhoria, 0 ano de 2015-2016 representou a 1ª fase deste novo plano: 

fizemos formação específica de lideranças e realizámos um intenso conjunto de 

formações internas integradas no projeto positivo, focadas na exposição dos nossos 

docentes a novas práticas e ferramentas de trabalho em sala de aula, construindo 

assim, de forma gradual, uma consciência crítica e reflexiva sobre os processos de 

mudança. A frequência destas formações, a integração de grupos de docentes em 

projetos transdisciplinares e inovadores (GO, CO-LAB, Teacherstryscience), a 

frequência do curso online MOOC da DGE- Laboratórios de Aprendizagem e as sessões 

internas promovidas junto dos docentes sobre feedback avaliativo, desenvolvimento 

teórico dos conceitos de trabalho em competências e apresentação de boas práticas, 
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criaram um ambiente propício para tentarmos implementar um plano de mudança 

efetiva nas práticas de sala de aula enquanto ação estratégica para a sustentabilidade 

na melhoria do sucesso escolar. Com efeito, apenas uma ação que implique uma 

mudança das práticas e pensamento crítico aplicado ao processo de Ensino- 

Aprendizagem, pode garantir a médio e longo prazo a melhoria sustentada dos 

resultados escolares. Não podemos esperar de um processo desta natureza resultados 

imediatos pois estamos a falar de uma perspetiva construtivista de um novo modo de 

fazer. 

 
 

3. OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO EDUCATIVO 
 

3.1 OS NOVOS PARADIGMAS DE AÇÃO 

 

O Projeto Educativo - Construir o Futuro - parte do reconhecimento objetivo das 

condições reais do Território Educativo que o Agrupamento serve. Baseia-se em quatro 

pressupostos nucleares de ação: Inovação, Motivação, Aproximação e Regulação. 

Pretendemos para os nossos alunos “construir futuros consolidados” fundamentados 

numa estratégia de qualidade dos processos de ensino aprendizagem, de forma a 

garantir que os mesmos concluam os seus ciclos de estudos com uma preparação 

académica e pessoal de qualidade, que lhes permita prosseguir os seus projetos de 

vida com uma ampla capacidade de escolha. Simultaneamente, teremos também de 

proporcionar respostas alternativas, também elas assumidas com rigor e num plano de 

adequação que não comprometa o futuro daqueles que pelas suas características 

próprias e despistes vocacionais específicos, necessitem de percursos alternativos de 

educação e formação sob pena de se agravarem os processos de retenção repetida 

e/ou abandono escolar. Poderemos, assim, sustentar percursos educativos que 

resultam em mais-valias de “produção de valor social” nas suas diferentes vertentes. 

As linhas de ação orientadoras traduzem as opções que a Escola, como local 

privilegiado no desenvolvimento de cidadãos conscientes e competentes, assume no 

sentido de proporcionar aos seus alunos uma oferta educativa e formativa de 

qualidade. 

Defendemos uma cultura de escola que se reconheça na procura contínua da 

qualidade dos processos e dos resultados, como um caminho imprescindível para o 

sucesso educativo dando ainda espaço à inovação e criatividade enquanto dimensões 

estruturantes do seu desenvolvimento pessoal e social. 

Acreditamos no desenvolvimento de um projeto sustentado em práticas educativas 

inovadoras, corporizado numa nova abordagem pedagógica com maior enfoque em 

estratégias de motivação, nas aprendizagens significativas, no trabalho colaborativo, 



A.E. DE ALHANDRA, SOBRALINHO E S.º JOÃO DOS MONTES 
PROJETO EDUCATIVO E DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

2017/2021 

 

Página 9 de 50  

na componente formativa da avaliação e no desenvolvimento das competências do 

séc. XXI, particularmente as competências de Informação e Comunicação, 

competências de Raciocínio e competências Interpessoais e Sociais, que se constituem 

transversais a todas as aprendizagens em contexto escolar, servindo como referenciais 

comuns ao trabalho pedagógico dos professores, conforme surgem referenciadas no 

documento referente ao Perfil de Aprendizagem (perfil de saída do 3º Ciclo. 

Desenvolvemos o princípio de que a proximidade entre os vários intervenientes - 

alunos, professores e família - no processo de ensino-aprendizagem, potenciada pelas 

redes comunicacionais da organização, permite uma maior adequação e eficácia das 

ações pedagógicas. 

 
 

3.2 LINHAS ORIENTADORAS DE AÇÃO 

 

São definidas como Objetivos Gerais e Linhas de Intervenção Prioritária os seguintes: 

• Melhorar o sucesso escolar. 

• Melhorar a qualidade das aprendizagens, através da construção de percursos 

diferenciados sustentáveis. 

• Diversificar a oferta educativa. 

• Operacionalizar estratégias e mecanismos de regulação comportamental. 

• Estender a promoção generalizada das TIC com vista à rentabilização dos 

recursos e sua aplicabilidade no desenvolvimento curricular. 

• Desenvolver a articulação curricular em todas as áreas e níveis de ensino. 

• Melhorar o desempenho profissional e organizacional 

• Diversificar e reforçar a oferta de formação do pessoal docente e não docente. 

• Reforçar a valorização da dimensão ética e artística nos processos de ensino 

aprendizagem. 

• Implementar metodologias de trabalho adequadas ao desenvolvimento das 

novas práticas educativas que garantam a formação dos alunos nos moldes 

preconizados no perfil dos alunos 

• Valorizar o papel social do AE, reforçando a comunicação Escola / Família / 

Comunidade. 

• Desenvolver a educação para a sustentabilidade através da promoção de 

valores, atitudes e comportamentos promotores do exercício de uma cidadania 

consciente e informada face às problemáticas ambientais atuais. 

• Formar cidadãos conscientes do mundo contemporâneo, competentes na 

mobilização do conhecimento, de aptidões, atitudes e valores. 



A.E. DE ALHANDRA, SOBRALINHO E S.º JOÃO DOS MONTES 
PROJETO EDUCATIVO E DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

2017/2021 

 

Página 10 de 50  

 

3.2.1 O Plano de Ação Estratégica PAE 
 

Para a elaboração deste plano estratégico de ação contribuiu a análise swott efetuada, 

os dados referentes ao plano de melhoria que estava no terreno e os inquéritos aos 

nossos professores realizados em junho 2016. Nestes inquéritos destacámos a sua 

predisposição para a mudança, para a realização de tarefas semelhantes às 

apresentadas nas formações relativas aos laboratórios de aprendizagem (DGE), e a sua 

leitura das causas do insucesso escolar, centrado na motivação e empenho dos alunos 

e dificuldades de concentração em períodos mais longos. 

Estando o problema identificado, considerando os níveis de insucesso escolar ainda 

prevalecentes, a disponibilidade aprendente, a abertura à mudança e a visão 

partilhada para a organização, foi assim desenhado um PAE com 5 medidas articuladas 

entre si que pretendem garantir a médio-longo prazo (não ficando diretamente 

dependente da existência ou não de recursos financeiros para se autossustentar nos 

anos subsequentes) uma mudança efetiva de paradigma ao nível do Ensino- 

Aprendizagem nas suas dimensões mais significativas e que de uma forma gradual 

possa atingir toda a organização e que melhore os resultados escolares dos nossos 

alunos e os torne competentes enquanto cidadãos do séc XXI. 

 

 

 

 
3.2.2 Perfil do Aluno e Competências do século XXI 

 
 

Atualmente, a escola e os jovens enfrentam grandes desafios e oportunidades, que 

exigem a apropriação de um conjunto de competências e aptidões, que permita à nova 

geração do séc. XXI a mobilização integrada e transdisciplinar de saberes, a 

transformação da informação em conhecimento global e intercultural, uma 

colaboração efetiva com os pares, independentemente de diferentes contextos 

sociais, económicos, linguísticos, culturais, entre outros. 

O rápido desenvolvimento tecnológico contribuiu também para a urgente alteração do 

paradigma em torno do que se aprende e como se aprende na escola do século XXI. 
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Esta alteração opera, pois, mudanças ao nível da gestão curricular, das relações 

interdisciplinares e da resposta adequada aos desafios colocados pelas ferramentas 

tecnológicas, por forma a valorizar uma perspetiva integradora e humanista do ensino 

e da aprendizagem, legitimada por um conjunto de competências, aptidões, atitudes e 

valores que contribuam para o crescimento pessoal e social dos alunos, para a 

apropriação do conceito de uma escola inclusiva e para a construção eficaz, 

responsável e crítica de percursos de aprendizagem de futuros cidadãos do séc. XXI. 

Cada aprendente deverá conseguir apropriar-se de um conjunto de competências 

globais/gerais, considerando que uma competência se traduz na mobilização do 

conhecimento, de aptidões, atitudes e valores. 

The Future of Education and Skills: OCDE Education 2030 Framework, 
 
 

De acordo com este modelo, o conhecimento (knowledge) significa que o aprendente 

se apropriou de um conjunto de informação relevante e lhe atribuiu significado. As 

capacidades/aptidões (skills) definem-se como a capacidade de levar a cabo um 

padrão complexo e bem organizado de aptidões cognitivas (ato de pensar) ou 

comportamentais por forma a atingir um objetivo específico. As atitudes (attitudes) 

definem-se enquanto pensamento global que um individuo adopta em relação a um 

objeto (por ex. uma pessoa, um grupo, uma instituição, uma questão, um 

comportamento, um símbolo, etc.), e consiste em 4 componentes: uma convicção ou 

opinião acerca do objeto, uma emoção ou sentimento face ao objeto, uma avaliação 

(positiva ou negativa) do objeto, e a tendência para se comportar de um determinado 

modo relativamente ao objeto. Um valor pode definir-se como uma crença geral que o 

individuo tem acerca de objetivos expectáveis e desejáveis que poderiam ser aspirados 

na vida; os valores transcendem ações e contextos específicos, possuem uma 

qualidade normativa prescritiva acerca do que deveria ser feito ou pensado em 

diferentes situações, e podem ser usados para guiar atitudes, juízos e ações 

individuais. 

O conjunto de competências inscritas nas propostas de perfil de aluno no final da 

escolaridade obrigatória que têm vindo a ser apresentadas em Portugal e nos mais 
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variados fóruns internacionais, abarca competências transversais, transdisciplinares 

numa teia que inter-relaciona e mobiliza um conjunto sólido de conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores. 

A operacionalização do perfil de competências que acaba de se referir implica 

intencionalidade e ação educativa conducente ao desenvolvimento das áreas 

previstas. 

Estando o agrupamento de escolas, à entrada do ano letivo 2016-2017, numa fase de 

lançamento de novas abordagens ao nível do processo de ensino-aprendizagem, os 

perfis de aprendizagem que estão a ser construídos para os vários ciclos de 

escolaridade, pretendem integrar no seu enunciado as Competências Estruturantes do 

séc. XXI, contemplando competências de Informação e Comunicação, competências de 

Raciocínio e competências Interpessoais e Sociais, que se constituem transversais a 

todas as aprendizagens em contexto escolar, servindo como referenciais comuns ao 

trabalho pedagógico dos professores. 

É num quadro de transição de paradigma curricular, induzido pela aceleração 

científico/tecnológica, que tem sentido definir saberes estruturantes, conjunto de 

competências que, constituindo um pré-requisito, habilitam para a construção 

continuada e permanente de conhecimento. 

Apresenta-se assim de seguida o perfil de aprendizagem que se pretende que os 

alunos detenham à saída do 3º ciclo neste agrupamento de escolas e que reflete 

prioridades estratégicas dentro daquilo que é o perfil do aluno do séc. XXI. Este é 

necessariamente abrangente e transversal. 

A abrangência do Perfil dos Alunos respeita o caráter inclusivo e multifacetado da 

escola, assegurando que, independentemente dos percursos escolares realizados, 

todos os saberes são orientados por princípios, por valores e por uma visão explícitos, 

resultantes de consenso social. A transversalidade assenta no pressuposto de que cada 

área curricular contribui para o desenvolvimento de todas as áreas de competências 

consideradas no Perfil do Aluno. 

 
 

Perfil de Aprendizagem (perfil de “saída”) - 3ºCiclo 

Competências de Informação e Comunicação 

 
Conhecimentos 

Mobilizar o conhecimento disciplinar e interdisciplinar para compreender as 

interações ao nível dos sistemas globais (geopolíticos, sociais, ambientais, …), as 

tendências, a sustentabilidade e a multiculturalidade. 

 
 

Capacidades/Aptidões 

Comunicação 

• Comunicar com confiança e clareza, de várias formas e numa variedade 

de situações; 

• Compreender os outros e considerar perspetivas diferentes para formular 
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 argumentos; 

• Usar processos de escrita, expondo ideias de modo convincente e usando 

auxiliares de comunicação (notas, sínteses, …); 

Colaboração 

• Falar e ouvir com consideração e respeito pelos outros e trabalhar em 

diversas equipas, explorando as diferenças para criar novas ideias; 

• Planear e organizar colaborativamente, com influência, resiliência, 

integridade e capacidade para liderar e seguir os outros. 

Literacia da Informação 

• Aceder, avaliar e usar a informação proveniente de um conjunto de 

fontes e em diferentes formatos digitais; 

• Usar auxiliares de informação e comunicação (apresentações, gráficos, 

diagramas, mapas, etc.) para apresentar informações complexas. 

Literacia em TIC 

• Aceder às TIC, avaliando-as criticamente, e usar com competência um 

conjunto de ferramentas para a comunicação, colaboração, criatividade, 

resolução de problemas e pensamento crítico. 

 
 
 
 

Atitudes e Valores 

• Conhecer e cumprir as normas associadas aos direitos de autor e direitos 

conexos, condenando o seu desrespeito; 

• Agir de forma ética, independente e responsável no uso da informação; 

• Reconhecer comportamentos de segurança como uma exigência inerente 

à utilização da comunicação on-line; 

• Realizar escolhas informadas de ferramentas digitais. 

 
 

Competências de Raciocínio 
 

 
Conhecimentos 

Mobilizar o conhecimento disciplinar e interdisciplinar para compreender as interações 

ao nível dos sistemas globais (geopolíticos, sociais, ambientais, …), as tendências a 

sustentabilidade e a multiculturalidade. 

 
 
 
 

Capacidades/Aptidões 

Criatividade e Inovação 

• Criar ideias novas e válidas, individualmente e/ou colaborativamente, e 

avaliar estas ideias a fim de as melhorar e transformar em produtos/criações 

úteis. 

Pensamento crítico e resolução de problemas 

• Usar argumentação, raciocínio e análise; 

• Apreciar diferentes pontos de vista para formular juízos e tirar conclusões; 

 
 

 
Atitudes e Valores 

• Ter uma atitude positiva face à aprendizagem: ser curioso, correr riscos, 

aprender com os erros e não desistir; 

• Aprender com os outros; 

• Inspirar-se na coragem e imaginação de outros; 

• 
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Competências interpessoais e sociais 
 

 
Conhecimentos 

Mobilizar o conhecimento disciplinar e interdisciplinar para compreender as interações 

ao nível dos sistemas globais (geopolíticos, sociais, ambientais, …), as tendências, a 

sustentabilidade, a multiculturalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidades/Aptidões 

Cidadania 

• Participar em    atividades ajudando a resolver problemas que afetem a 

comunidade; 

• Ser pessoal e socialmente responsável. 

• Interagir positivamente com as instituições. 

Iniciativa e empreendedorismo 

• Ser criativo, inovador e saber assumir riscos; 

• Ter a capacidade de planear e gerir projetos para alcançar objetivos. 

Bem-estar, saúde e ambiente 

• Adotar comportamentos promotores da saúde e do bem-estar, 

• compreender o corpo como um sistema integrado utilizando-o  de forma 

ajustada aos diferentes contextos 

 
 

Atitudes e Valores 

• Respeitar a diferença; 

• Desenvolver relações positivas e gerir conflitos; 

• Estabelecer e alcançar objetivos/metas; 

 
 
 
 

 
3.2.3 Autonomia e Flexibilidade Curricular 

 

O projeto de autonomia e flexibilidade curricular, iniciado no agrupamento em regime 

de experiência pedagógica no ano letivo 2017-2018, e generalizado nos termos do DL 

55/2018, define os princípios e regras orientadores da conceção, operacionalização e 

avaliação do currículo dos ensinos básico e secundário, de modo a alcançar o Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta 

geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base 

humanista. Para tal, mobilizam valores e competências que lhes permitem intervir na 

vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e 

fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade 

de participação cívica, ativa, consciente e responsável. Neste contexto, a ação 

educativa terá de ser compreendida como “uma ação formativa especializada, fundada 
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no ensino, que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas 

que visam a concretização das aprendizagens. Trata-se de encontrar a melhor forma e 

os recursos mais eficazes para todos os alunos aprenderem, isto é, para que se 

produza uma apropriação efetiva dos conhecimentos, capacidades e atitudes que se 

trabalharam, em conjunto e individualmente, e que permitem desenvolver as 

competências previstas no Perfil dos Alunos ao longo da escolaridade obrigatória”. 

A abrangência do Perfil dos Alunos respeita o caráter inclusivo e multifacetado da 

escola, assegurando que, independentemente dos percursos escolares realizados, 

todos os saberes são orientados por princípios, por valores e por uma visão explícitos, 

resultantes de consenso social. A transversalidade assenta no pressuposto de que cada 

área curricular contribui para o desenvolvimento de todas as áreas de competências 

consideradas no Perfil dos Alunos, não havendo lugar a uma indexação estrita de cada 

uma delas a componentes e áreas curriculares específicas. A abrangência e a 

transversalidade concorrem para a natureza recursiva deste documento, que consiste 

na possibilidade de, em cada ano de escolaridade, estar continuamente convocado o 

seu conteúdo e as suas finalidades. 

Com o objetivo de corporizar e operacionalizar os princípios e valores subjacentes ao 

Perfil dos Alunos, foi oferecida às escolas a possibilidade de adesão ao projeto de 

autonomia e flexibilidade curricular para o ano 2017-2018. Dos princípios orientadores 

deste projeto destacamos a possibilidade que é conferida às escolas de exercício de 

autonomia curricular, gestão integrada e sequencial do currículo, Coautoria curricular 

e responsabilidade partilhada através da gestão e lecionação interdisciplinar e 

articulada do currículo através da implementação de projetos que aglutinam 

aprendizagens das diferentes disciplinas, como fonte de aprendizagem e de 

desenvolvimento de competências, valorizando-se ainda a educação para a cidadania 

e para o desenvolvimento. No caso vertente o Agrupamento deliberou integrar a 

experiência piloto com duas turmas de 5º ano e duas turmas de 7º ano. A selecção das 

turmas procurou definir uma amostragem equilibrada do perfil médio dos nossos 

alunos quando tomadas as duas turmas de cada ano enquanto conjunto da 

amostragem. As matrizes curriculares propostas e sistema de funcionamento visam 

privilegiar a articulação curricular, a metodologia se trabalho projeto e a utilização de 

novas ferramentas digitais. 

A promoção de ambientes de aprendizagem estimulantes e favoráveis na escola 

devem ter por base currículos motivadores e estimulantes e metodologias de ensino 

ativas, facilitadores de formas personalizadas de ensino e aprendizagem e também de 

diferentes formas de avaliação, com maior ênfase para a avaliação formativa, por 

forma acompanhar a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades 

e competências. 
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É através da gestão flexível do currículo, do trabalho conjunto dos professores sobre o 

currículo, do acesso e participação dos alunos no seu próprio processo de formação e 

construção de vida, que é possível garantir a qualidade das aprendizagens e conseguir 

a sua conexão com a vida real e a diversidade social, assegurando ainda a continuidade 

com os níveis de educação e formação subsequentes. 

A flexibilidade assume um cariz instrumental, uma vez que, permite tentar encontrar a 

forma mais eficiente, alocando os recursos que se julgam mais eficazes para todos os 

alunos aprenderem, ou seja para que efetuem uma apropriação efetiva dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes que se trabalharam, colaborativamente e 

individualmente, e que permitem desenvolver as competências estruturantes do 

aluno/cidadão do século XXI. 

 
 
 

3.2.4 A Escola Inclusiva 

 
O Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, tem como eixo central de orientação, a 

necessidade de cada escola reconhecer a mais-valia da diversidade dos seus alunos, 

encontrando formas de lidar com essa diferença, adequando os processos de ensino às 

características e singularidades de cada um, mobilizando os meios de que dispõe para 

que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa, procurando 

garantir que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória seja atingido por 

todos, ainda que, através de percursos diferenciados, os quais permitem a cada um 

progredir no currículo com vista ao seu sucesso educativo. 

As opções metodológicas que lhe estão subjacentes, assentam no desenho universal 

para a aprendizagem e na abordagem multinível, representada pela opção por 

medidas de apoio, organizadas em diferentes níveis de intervenção, no acesso ao 

currículo, baseado em modelos curriculares flexíveis, no acompanhamento e 

monitorização sistemáticas da eficácia do contínuo das intervenções implementadas e, 

no diálogo com os docentes, com os pais ou encarregados de educação. 

No centro da atividade da escola deverão estar pois, o currículo e as aprendizagens 

dos alunos. 

Neste paradigma de mudança, a Equipa Multidisciplinar (EMAEI), constitui um recurso 

organizacional específico, de apoio à aprendizagem que, em colaboração com os 

demais serviços, visa contribuir para a plena integração escolar e social dos alunos, 

adotando os procedimentos necessários, de modo a garantir a participação e a 

informação dos pais ou encarregados de educação, relativamente a todos os aspetos 

do processo educativo do seu educando, consensualizando respostas para as questões 

que se coloquem e desempenhando um papel fundamental na identificação das 
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medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, mais adequadas a cada aluno, assim 

como, no acompanhamento e monitorização da eficácia da sua aplicação. 

 
 

 
3.2.5 Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola 

 
A Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola – EECE – foi elaborada com base 

na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) e nos documentos legais 

em vigor: Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, portaria 223-A/2018, de 3 de agosto 

e Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A presente EECE encontra-se ainda articulada com as metas do Projeto Educativo da 

Escola, pois “O Agrupamento assume-se como construtor de uma visão de escola 

partilhada, motivadora e integradora, alicerçada nos pressupostos da qualidade dos 

percursos diversificados e adequados à construção de cidadãos do futuro, 

competentes nos princípios, nos valores e na ação” e com o seu Plano de Ação 

Estratégico, uma vez que entende a escola como “…território privilegiado para o 

desenvolvimento de competências no seio da sociedade do conhecimento e para o 

exercício de uma cidadania consciente e democrática.” 

 
 
 
 

Domínios a desenvolver em Cidadania e Desenvolvimento 
Domínio Prioritário do Agrupamento (Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos): 

Desenvolvimento Sustentável 

 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

Segurança rodoviária Circulação rodoviária… 

 
Educação Ambiental 

Sustentabilidade, ética e cidadania; Produção e 
consumos sustentáveis; Água … 

Risco Proteção civil; Riscos naturais… 

Direitos Humanos Eu e os outros: direitos e deveres… 

 
 
 
 

1.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

Direitos Humanos Direitos das crianças; identidade e género… 

Educação Ambiental Produção e consumo sustentáveis… 

Saúde Higiene e saúde; alimentação saudável… 

Literacia financeira e educação 
para o consumo 

Planeamento e gestão do orçamento; Sistemas e 
produtos financeiros básicos,,. 
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2.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

 

Educação ambiental 
Biodiversidade (a importância da biodiversidade; a 
biodiversidade enquanto recurso…); Água (a 
importância da água para a vida na terra)… 

Saúde Hábitos de vida saudável; cuidados com o corpo… 

 

 
Direitos Humanos 

Valorizar a aplicação sobre os direitos consagrados na 
convenção sobre os Direitos Humanos (igualdade de 
género); direitos e deveres dentro e fora da escola; a 
escola e os valores (amizade; tolerância; liberdade…); 
identificação da diversidade cultural existente no grupo 
turma; desmitificação de preconceito; … 

Segurança rodoviária 
Comportamentos adequados como peão, passageiro 
e ciclista… 

 
 

 
3.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

 
Direitos Humanos 

Identidade nacional (bandeira e hino); eu e os outros: 
todos diferentes, todos iguais; funcionamento da 
democracia a nível da turma; trabalho infantil; 
diferenciação dos papéis parentais; solidariedade… 

Literacia financeira 
Planeamento e gestão do orçamento; sistemas e 
produtos financeiros básicos; poupança,,. 

Bem-estar animal 
Afetos, cuidados e habitat (animais domésticos e não 
domésticos)… 

Saúde Exercício físico e cuidados com o corpo… 

 
 
 

4.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

Direitos Humanos 
Liberdades do cidadão; direitos e participação 
democrática; respeito pela diferença… 

Saúde 
Saúde oral; alimentação saudável; hábitos de vida 
saudável; identidade de género… 

Desenvolvimento sustentável Consumo sustentável; consciencialização ambiental… 

Media 
Uso responsável das redes; análise do risco; 
publicidade e marcas… 

 
 

 
5.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

- Direitos humanos 
Os direitos dos outros – promover uma sociedade de 
direitos retribuídos… 

 

- Saúde 
Corpo sexuado (mudanças pubertárias); identidade e 
sexualidade (autoestima; gostos e decisões); saúde 
sexual e reprodutiva (higiene e saúde)… 

- Segurança rodoviária 
Ambiente rodoviário e comportamentos sociais e 
cívicos… 

- Media 
Uso responsável das redes; análise do risco; 
publicidade e marcas… 
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6.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

- Saúde 
Alimentação saudável e exercício físico como 
promotores de saúde… 

- Literacia financeira e educação 
para o 

consumo 

Planeamento e gestão do orçamento; sistema e 
produtos financeiros básicos; poupança… 

- Risco Proteção civil; riscos naturais; riscos tecnológicos… 

- Educação ambiental Alterações climáticas; Biodiversidade; Energia… 

 
 

 
7.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

- Direitos Humanos 
Solidariedade (o que é; finalidades…); respeito pela 
igualdade de género… 

 

- Saúde 
Corpo sexuado (sexualidade humana - conceito; 
sexualidade e relações interpessoais (os diversos tipos 
de relações)… 

- Educação ambiental Alterações climáticas; biodiversidade; água; Energia… 

- Media 
Tipos de media (ferramenta e cultura; linguagens dos 
media; acesso e práticas de uso)… 

 
 
 
 

8.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

- Direitos Humanos Liberdades; direitos civis e políticos; igualdade de 
oportunidades; combate ao preconceito… 

- Literacia financeira e educação 
para o consumo 

Crédito; ética; direitos e deveres… 

 

- Saúde 
Corpo sexuado (conceção, gravidez e parto); 
sexualidade e relações interpessoais (sexualidade 
e relações amorosas)… 

- Voluntariado Tipos de voluntariado; finalidades… 

 
 
 
 

9.º Ano 

Domínios prioritários Exemplos de Temas 

- Educação ambiental 
Produção e consumo sustentáveis; alterações 
climáticas; sustentabilidade… 

 

- Saúde 
Sexualidade e relações interpessoais (abusos 
sexuais); sexualidade e sociedade (sexualidade e 
violência)… 

- Instituições e participação 
democrática 

Instituições democráticas (órgãos de soberania, 
Poder Local; regiões autónomas); participação 
democrática (eleições, referendos); voluntariado… 

- Mundo do trabalho 
Opções a tomar para o ensino secundário; 
profissões para o futuro; empreendedorismo… 
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3.2.6 Referencial para a avaliação dos alunos 

 
A visão sobre os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens dos alunos 

tem vindo a evoluir no sentido de um conceito global de avaliação enquanto modelo 

integrado de avaliação das aprendizagens visando o duplo propósito de se constituir 

como um processo regulador das aprendizagens e, simultaneamente, como um 

instrumento que permita uma intervenção atempada nas aprendizagens dos alunos. 

O atual entendimento sobre avaliação das aprendizagens pretende garantir que todos 

os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

A operacionalização do perfil de competências numa perspectiva de escola inclusiva, 

promotora de melhores aprendizagens para o exercício de uma cidadania activa e 

informada, requer da parte da organização escolar e dos docentes a implementação 

de práticas de desenvolvimento curricular adequadas aos contextos específicos e às 

necessidades dos seus alunos. A realização de aprendizagens significativas e o 

desenvolvimento de competências mais complexas pressupõem: 

- tempo para a consolidação das aprendizagens; 

- uma gestão integrada de conhecimentos e competências; 

- a valorização do trabalho interdisciplinar e dos saberes disciplinares; 

- a diversificação de procedimentos e instrumentos de avaliação; 

- a promoção regular de feedback avaliativo; 

- a valorização do percurso do aluno; 

- a promoção de capacidades de pesquisa, relação, análise, o domínio de técnicas 

de exposição e argumentação; 

- a promoção da capacidade de trabalhar cooperativamente e para a autonomia. 

 
O desenvolvimento de competências de pesquisa, reflexão, mobilização crítica e 

autónoma de informação, com vista à resolução de problemas requer a adopção de 

diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente a aposta na 

dinamização de trabalho de projecto e no desenvolvimento de experiências de 

comunicação e expressão em diferentes modalidades, oral, escrita, visual e 

multimodal, valorizando o papel dos alunos enquanto construtores do seu próprio 

conhecimento, proporcionando -lhes situações de aprendizagens significativas. 

Assim, o reforçar das dinâmicas de avaliação das aprendizagens centradas na 

diversidade de instrumentos permite um maior conhecimento da eficácia do trabalho 

realizado e um acompanhamento regulador das aprendizagens dos alunos. Neste 

sentido, a avaliação formativa ao serviço da melhoria da qualidade das aprendizagens 

reveste-se de carácter contínuo com recurso a uma variedade de procedimentos e 
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instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade dos contextos e dos 

destinatários. Consequentemente, a recolha da informação reveste finalidade 

formativa e constituí o fundamento para a definição e reorientação de estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de dificuldades e de facilitação da integração 

escolar dos alunos. 

 
 

3.2.7 Apoio às aprendizagens dos alunos 
 

⯈ Apoio Tutorial Específico 
 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, no seu art.º 12.º, prevê a implementação da 

medida de Apoio Tutorial Específico que acresce às medidas já implementadas pelas 

escolas. A implementação desta medida deve ser proposta no âmbito do 

funcionamento da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (Artigo 12.º 

do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho). 

A medida de Apoio Tutorial Específico constitui-se como um recurso adicional, visando 

a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e consequentemente, a 

promoção do sucesso educativo. 

A tutoria é uma medida de proximidade com os alunos, destinada aos alunos do 2.º e 

3.º ciclo do Ensino Básico que ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou 

mais retenções. Tem como objetivo incrementar o envolvimento dos alunos nas 

atividades educativas, nomeadamente, através do planeamento e da monitorização do 

seu processo de aprendizagem. 

A tutoria em meio escolar pode constituir-se como um fator importante para a 

autorregulação das aprendizagens, incrementando, desse modo, o bem-estar e a 

adaptação às expectativas académicas e sociais. O ATE pretende desenvolver as 

seguintes competências nos alunos: Auto-avaliação, Organização, planeamento e 

definição de objetivos e monitorização, estruturação do ambiente, auto-consequências 

procura de suporte social. 

Ao professor tutor compete: acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno 

do grupo tutorial; facilitar a integração do aluno na turma e na escola; apoiar o aluno 

no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de 

rotinas de trabalho; proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível 

pessoal, promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais. 

O Apoio Tutorial Específico deve constituir-se como: um espaço onde o tutorando, 

com a ajuda do tutor, reflete sobre os seus comportamentos até ao momento, sobre 

os motivos desses comportamentos e as suas consequências a curto e a longo prazo; 
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um espaço onde o tutorando define objetivos para o seu percurso escolar; um espaço 

onde os tutorandos são, constantemente, ajudados a refletir e a modificar o 

comportamento em função dos dados da avaliação realizada em cada momento; um 

espaço de ajuda à construção de percursos individuais de mudança com vista à 

melhoria pessoal e um espaço de acolhimento e compreensão das dificuldades dos 

tutorandos, mas também de confrontação sobre os comportamentos realizados para 

conseguir mudanças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Teórico do Apoio Tutorial Específico 
 
 

 
⯈ O Centro de Apoio às Aprendizagens - CAA 

 

Sendo considerado um recurso organizacional especifico de apoio à aprendizagem e à 

inclusão, o Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), é uma estrutura de apoio 

agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e das competências do 

agrupamento de escolas, em colaboração com os demais serviços e estruturas. 

A ação educativa promovida pelo CAA é subsidiária da ação desenvolvida na turma do 

aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos e insere-se no 

contínuo de respostas educativas disponibilizadas pelo agrupamento de escolas. 

Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem: 

a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que 

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas componentes do currículo; 
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d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os 

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

e) Contribuir para a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e 

interação, fomentadores da aprendizagem; 

f) Promover a autoestima e confiança dos alunos nas suas capacidades, alargando as 

suas perspetivas e expectativas; 

 
 

g) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar 

h) Promover espaços tutoriais de apoio à aprendizagem. 

Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas adicionais de 

suporte à aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d), e), do n.º 4 do artigo 

10.º, é garantida, no CAA, uma resposta que complementa o trabalho desenvolvido em 

sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão. 

Atendendo à realidade do nosso Agrupamento de escolas, caracterizada por uma 

grande heterogeneidade populacional e grande dispersão geográfica dos 

estabelecimentos de educação/ensino, no sentido de rentabilizar as várias estruturas 

existentes e proporcionar uma resposta mais eficaz, assumiu-se o CAA, como um 

espaço físico agregador de outros espaços existentes no Agrupamento, detentores de 

recursos materiais variados e direcionados às necessidades dos alunos. Identificam-se 

de seguida as diversas valências do CAA: Sala B2A – Oficina de competências; Sala 

Novo Espaço de Aprendizagem; Clube Rádio Escolar; Clube de Teatro; Pavilhão 

gimnodesportivo/ Desporto Escolar; Clube de Arte, Ciência e Tecnologia (ACT), 

Biblioteca Escolar (BECRE onde funciona um espaço tutorial de apoio às 

aprendizagens): Apoio ao Estudo, pesquisa, investigação e lazer; Salas TIC (Eb1 

Sobralinho; A3; A4; C1);SPO (Serviço de Psicologia e Orientação); GAPE (Gabinete de 

Apoio ao Português para Estrangeiros);Gabinete PES (Promoção educação para a 

Saúde); Outros Recursos: Piscina de Alhandra (Projeto de Adaptação ao Meio Aquático 

em parceria com a CMVFX). 

Para além dos espaços e dos recursos já identificados como extensões da ação do CAA, 

podem ser utilizados, em função das necessidades, outros espaços e recursos 

disponíveis nas instalações do agrupamento de escolas. 

 
 

3.2.8 Desenvolvimento de Projetos e cenários de aprendizagem inovadores 

 
A valorização do desenvolvimento de projetos, numa perspetiva que se pretende 

transdisciplinar, possibilita a interação dos alunos, através de trabalho colaborativo, 

tendo como facilitador a figura do professor. 
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Acreditando que a aprendizagem envolvendo Metodologia de trabalho de projeto, 

centrada nos interesses dos alunos - aprendizagens significativas - desperta a 

motivação, eleva os níveis de empenho, promove a satisfação, fazendo com que a 

construção do conhecimento seja uma consequência da pesquisa e do prazer da 

descoberta, apostamos na dinamização dos mesmos e consequentemente na adoção 

de metodologias e estratégias de trabalho de cariz colaborativo, não só no que se 

refere às dinâmicas de aprendizagem dos alunos, como também ao nível da dimensão 

do trabalho colaborativo entre docentes. 

Por outro lado, é imprescindível que os alunos desenvolvam um conjunto de 

competências que lhes permitam movimentar-se no universo da informação, 

integrando-se de forma plena, de modo a alcançarem a sua realização pessoal, 

profissional, social e exercer plenamente a sua cidadania. A literacia da informação, 

competência de sobrevivência no século XXI, traz pois, liberdade e poder, abre 

caminhos, surpreende-nos, faz surgir novos horizontes de conhecimento e promove o 

desenvolvimento social, económico e cultural. 

O uso da tecnologia torna o ambiente de ensino mais dinâmico, estimulando o 

interesse de todas as partes e a troca de informações. As metodologias de ensino 

aliadas à tecnologia, expandem a sala de aula tornando possível tanto o estudo 

quanto a obtenção de ajuda a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Importa, neste contexto ressalvar que a literacia da informação e comunicação é 

medular para o desenvolvimento da compreensão e a construção do conhecimento. 

Assim, a promoção da utilização de novas ferramentas digitais associada aos direitos e 

deveres do uso responsável das mesmas deverão constituir um referencial de acção 

comum. 

Por sua vez, o desenvolvimento de projectos solidários e de sustentabilidade 

ambiental a par das dinâmicas de promoção da vertente artística continuarão a ser 

privilegiados, nomeadamente no que diz respeito à opções curriculares de oferta 

própria tais como o ensino articulado da música e da dança através da parceria 

institucional com o Conservatório Silva Marques e através da oferta de escola no 3º 

ciclo arte Digital. A dimensão comunitária na acção educativa deverá também ser uma 

das vertentes a promover, envolvendo a família e a comunidade nos projectos a 

desenvolver. 

 
⯈ Estratégia de Internacionalização: Programa Erasmus+ e Projeto eTwinning 

 

Quando um agrupamento de escolas se assume claramente como “construtor de uma 

escola partilhada, motivadora e integradora, alicerçada nos pressupostos da qualidade 

dos percursos educativos”, é natural que defina e desenvolva também para si uma 

estratégia de internacionalização. É natural que reforce, através desta dimensão 



A.E. DE ALHANDRA, SOBRALINHO E S.º JOÃO DOS MONTES 
PROJETO EDUCATIVO E DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

2017/2021 

 

Página 25 de 50  

acrescida, a construção de histórias de formação ricas e diversificadas que pretende 

oferecer aos seus alunos, em cooperação com todos os elementos da Comunidade 

Educativa. 

Desta forma, o Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 

pretende aderir e beneficiar dos programas de apoio à Educação e Formação que a 

União Europeia concede aos agentes educativos e jovens em formação de todos os 

países membros, nomeadamente o Programa Erasmus+, cujos objetivos convergem em 

absoluto com os definidos pelo Agrupamento para a sua atividade. O Programa 

Erasmus+, definido pela Comissão Europeia para o período 2014-2020, apresenta 

como objetivos principais: 

– promover o desenvolvimento de uma Europa do conhecimento, a todos os 

níveis da Educação e Formação; 

– contribuir para a internacionalização e a excelência do ensino e formação na 

União Europeia, incentivando a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor, e 

promovendo a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa; 

– contribuir para alcançar os objetivos de crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo da Estratégia Europa 2020, através do desenvolvimento da Educação Pré- 

Escolar, da diminuição do abandono escolar, da melhoria da formação profissional, do 

aumento do número de licenciados na Europa e do aumento da empregabilidade de 

jovens e adultos. 

Das diversas vertentes do Programa Erasmus+, são consideradas fundamentalmente 

quatro as que poderão vir a ser mobilizadas em benefício do Agrupamento. 

 

PROGRAMA 

Erasmus+ 
 

 
 
 

KA1 - Mobilidade 
Individual para 
Aprendizagem 

Ações-Chave 
(Key Actions) 

 

 

 

KA2 - Cooperação para a 
Inovação e Intercâmbio de Boas 

Práticas 

Oportunidades de Apoio, 
Aprendizagem Avançada e 

Treino Profissional (S.A.L.T.O.) 

 
Atividades de 
Cooperação 

Transnacionais (T.C.A.) 

Oportunidades de 
formação que 
permitem aos 
profissionais de 
Educação (do 
Pré-Escolar ao 
Terceiro Ciclo) 
contactar com a 

experiência 
pedagógica de 

congéneres 
estrangeiros. 

Estabelecimento de 
Parcerias de 

Apoio à Inovação 

Projetos que permitem que 
as organizações 

desenvolvam entre si 
ferramentas inovadoras 

e/ou atividades de 
disseminação e exploração 
de produtos existentes ou 

de ideias inovadoras. 

Estabelecimento de 
Parcerias de Intercâmbio 

de Boas Práticas 

Projetos que permitem que 
as organizações 

desenvolvam e reforcem a 
capacidade de partilhar 

entre si, a nível 
transnacional, práticas e 

métodos de comprovado 
sucesso. 

 
 

Oportunidades de 
formação que permitem 

aos profissionais de 
Educação (do Pré- 

Escolar ao Terceiro Ciclo) 
contactar com a 

experiência pedagógica 
de congéneres 
estrangeiros. 
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Através da integração de elementos do Agrupamento nas atividades e projetos do 

Programa Erasmus+, afigura-se viável: 

– a criação de uma rede sólida de parcerias, que favoreça a visibilidade externa 

das boas práticas do Agrupamento e que permita o contacto com práticas de sucesso 

existentes noutros contextos educativos; 

– o desenvolvimento das competências de base e do desempenho efetivo dos 

profissionais de Educação; 

– a melhoria da capacidade de resposta às condições objetivas do território 

educativo, no sentido da promoção da igualdade de oportunidades; 

– a facilitação de um trabalho transdisciplinar, com enfoque nos saberes 

curriculares e no desenvolvimento pessoal, social e cultural dos alunos; 

– a potenciação de ambientes de aprendizagem mais estimulantes e 

motivadores, recorrendo a metodologias de ensino ativas, tendo como principal 

agente o aluno; 

– o aprofundamento da dimensão vertical dos processos de Aprendizagem; 

– o desenvolvimento de competências relativas ao conhecimento da Língua 

Nativa e das Línguas Estrangeiras, tal como das TIC e da cultura europeia dos alunos; 

– a maior objetivação prática de múltiplos saberes escolares adquiridos pelos 

alunos; 

– o alargamento da mundivisão dos alunos (expressa na forma como pensam, 

comunicam e interagem), bem como da visão construída de si próprios; 

– a potenciação da criatividade e espírito empreendedor dos alunos. 

 
É com base nestes pressupostos que o Agrupamento de Escolas de Alhandra, 

Sobralinho e S. João dos Montes se propõe abraçar uma estratégia de 

internacionalização, assente em grande parte no envolvimento no Programa Europeu 

Erasmus+. Certo de que dá mais um passo na direção desejada da construção de 

cidadãos do futuro, competentes nos princípios, nos valores e na ação, ao mesmo 

tempo que se cimenta como referencial na área da Educação, instituição reconhecida 

como prestadora de um real serviço público de qualidade na comunidade em que se 

encontra implantada. 

 
⯈ eTwinning 

 

O projeto eTwinning tem como objetivo principal criar redes de trabalho colaborativo 

entre as escolas europeias, através do desenvolvimento de projetos comuns, com 

recurso à Internet e às Tecnologias de Informação e Comunicação e constitui-se como 

uma ação do Programa Erasmus Plus da União Europeia. 

O eTwinning é atualmente a maior comunidade de escolas da Europa, contando com 

mais de 333.000 professores inscritos. O seu principal objetivo ao nível do 

desenvolvimento do espírito de cidadania europeia foi também adotado pelo nosso 
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agrupamento que pretendeu fazer parte desta comunidade, dando continuidade à 

nossa participação em projetos eTwinning através do desenvolvimento e construção 

de projetos interdisciplinares alicerçados em formas de trabalho colaborativo. 

Desde o ano letivo 2017-2018 qua aposta eTwinning tem sido amplamente 

reconhecida através da atribuição de selos de qualidade eTwinning a múltiplos 

projetos interdisciplinares e também a vários professores. No ano letivo 2019-2020 a 

Escola Soeiro Pereira Gomes foi distinguida com o selo de eTwinning School o que 

constituiu o reconhecimento máximo pelas práticas de trabalho diferenciadas, 

colaborativas e com recursos digitais. 

 

 
3.2.9 Outros Projetos de Desenvolvimento 

 
⯈ Projeto de Educação para a Saúde – PES 

 

As competências nesta área dizem respeito à promoção, criação e transformação da 

qualidade de vida do indivíduo e da sociedade, as quais implicam que os alunos sejam 

capazes de adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, 

designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática 

de exercício físico, na sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade. 

 

 
 
 
 

⯈ Os Laboratórios de Aprendizagem 
 

A introdução de novos cenários de aprendizagem visam contribuir para a disseminação 

da   aprendizagem   colaborativa    em    contexto    de    sala    de    aula, 

proporcionando oportunidades de desenvolvimento de práticas de ensino e de 

aprendizagem colaborativas em contextos reais, permitindo descobrir o que potencia 

este tipo de trabalho e quais as aprendizagens realizadas. O desenvolvimento destas 

novas práticas será impulsionado por um sistema de formação interna a cargo de 
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docentes do agrupamento com formação avançada nesta área e a continuação do 

nosso plano de formação para o agrupamento. 

 

 
⯈ Iniciação à Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

A iniciação à aprendizagem da programação desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

promove um conjunto alargado de capacidades, nomeadamente, o trabalhar em 

equipa, a estruturação e organização de ideias, a criatividade, o espírito crítico, a 

resolução de problemas, o pensamento analítico e a atenção aos detalhes. 

A escola aderiu ao projeto-piloto da Direção-Geral da Educação no ano letivo 2015- 

2016 a com alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade pretendendo continuar a 

desenvolver este projeto na escola do Sobralinho pois é a única que oferece condições 

para tal. Em termos curriculares a oferta será associada à lecionação da matemática e 

apoio ao estudo de forma a contemplar as atividades inerentes à iniciação à 

aprendizagem da programação. 

 
 

⯈ Projeto Positivo 
 

A área de abrangência deste novo projeto de intervenção foi e, pretende-se que 

continue a ser alargada e extensível ao pessoal docente e não docente do 

agrupamento através da implementação do Projeto Positivo orientado para um leque 

de atividades motivacionais e diferenciadas, a realizar para os docentes, 

previsivelmente, após as 17 horas e contemplando a alocação de 1 tempo do trabalho 

de estabelecimento, no horário de todos os docentes do 2º e 3º ciclo a ser usado de 

forma flexível em função da calendarização das ações a planificar. 

A avaliação das atividades já implementadas inseridas no Projeto Positivo, permite a 

opção pela continuação da sua valorização visando a promoção e melhoria do espirito 

cooperativo, procurando introduzir-se mais atividades direcionadas ao estímulo de 

novas boas práticas em sala de aula através de sessões baseadas em boas práticas 

pedagógicas dinamizadas por docentes da escola e por entidades externas a convidar 

pra o efeito. Procurar-se-á a promoção de atividades da iniciativa de grupos de alunos 

(interpares) bem como mais e mais diversificadas atividades de iniciativa do pessoal 

não docente e dos pais e encarregados de educação. 

 
 

⯈ Clube Arte Ciência e Tecnologia 
 

O Clube de Ciências e Tecnologias, onde está inserido o Núcleo de Robótica, pretende 

mobilizar saberes de várias áreas de conhecimento de forma a fomentar as

http://programacao1ceb.dge.mec.pt/2015/02/25/ola-mundo/
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competências do século XXI, nomeadamente, a criatividade, a comunicação, o trabalho 

colaborativo, a literacia informativa e o uso das TIC. 

 
Simultaneamente visa o desenvolvimento de competências nas áreas científicas e 

tecnológicas, o fomento da curiosidade, do espírito científico e da vontade dos alunos 

em aprofundar conhecimentos caracterizando-se por ser um espaço aberto a todos os 

que nela queiram participar, aberto a todas a iniciativas que envolvam áreas como as 

Ciências, Física, Química, Geografia, Robótica, Informática e Artes Visuais. 

 
Apresenta-se, assim, como um ponto de apoio comum à concretização dos projetos de 

cariz científico e tecnológico contratualizando com os alunos as tarefas a realizar, os 

recursos a alocar (humanos e materiais), a calendarização das etapas e os resultados a 

obter, e monitorizando a sua implementação. 

 
Os vários tipos de linguagem de programação e robótica estão a ganhar uma 

importância crescente no mundo atual, sendo fundamentais, não só na área das CTEM 

(Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), mas também em outras áreas, por 

auxiliarem no desenvolvimento de capacidades transversais, tais como o pensamento 

analítico, a resolução de problemas, o trabalho colaborativo e a criatividade. Desta 

forma constitui um elo de ligação entre projetos de várias áreas. 

São objetivos do Clube: 

a) Apoiar participantes na concretização do seu Plano de Atividades; 

b) Promover o trabalho colaborativo entre professores e entre alunos; 

c) Promover a utilização de tecnologias digitais no desenvolvimento dos projetos; 

d) Promover a partilha de experiências entre os participantes; 

e) Promover as boas práticas na comunidade educativa. 
 

⯈ Dinamização do Novo Espaço de aprendizagem 
 

No ano letivo de 2016/2017 foi implementado um Novo Espaço de Aprendizagem 

reservado ao desenvolvimento de atividades experimentais e projetos no âmbito das 

artes, ciência e tecnologia, no qual, de uma forma lúdica se alia o conhecimento à 

capacitação dos alunos através do desenvolvimento de competências estruturantes e 

fundacionais. 

Na sequência da implementação de uma cultura de novas práticas inaugurámos todo 

um novo espaço de aprendizagem que será utilizado pelo clube ACT e no apoio aos 

projetos de turma. Este espaço será assessorado pelos professores e alunos do clube e 

beneficiou de um recurso humano específico, professor de TIC colocado no âmbito do 

PAE. 
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No quadro de uma nova abordagem à educação inclusiva, e enquadrando-a naquilo 

que é o nosso projeto de desenvolvimento curricular, assente na utilização de recursos 

digitais, estratégias motivadoras e trabalho de projeto, o nosso ambiente educativo 

inovador com o seu Novo Espaço de Aprendizagem (NEA) será um veículo potenciador 

de competências e aprendizagens para os alunos com necessidade de medidas 

adicionais. 

 
 

⯈ Desporto escolar 
 

A prática desportiva na escola, para além de um dever decorrente do quadro 

normativo vigente no sistema educativo, constitui um instrumento de grande relevo e 

utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Complementarmente promove estilos de vida saudáveis que 

contribuem para a formação equilibrada dos alunos, permitem o desenvolvimento da 

prática desportiva, a promoção de regras e formas de organização e a competição 

saudável nas suas várias vertentes. 

A propósito do apoio a alunos foi e ou específica para os alunos que devidamente 

sinalizados, e avaliadas as suas necessidades, necessitem de um acompanhamento 

específico ao nível das suas competências relacionadas com psicomotricidade, 

nomeadamente a criação de um programa de exercícios específicos para as 

necessidades detetadas. 

O desporto escolar colabora também na implementação dos rastreios de saúde e de 

condição física a realizar anualmente na escola por forma atualizar dados do histórico 

da população escolar e por forma a sinalizar casos díspares. 

Na vertente externa do desporto Escolar englobam-se os grupos Equipa que 

representam a escola nas diversas competições e encontros. 

As modalidades previstas são: 

⯈ Basquetebol de modo a privilegiar uma modalidade coletiva 

⯈ Badminton devido à sua tradição na escola 

⯈ Trampolins dando continuidade aos grupos já existentes 

⯈ Atividades Ritmícas Expressivas/Dança indo ao encontro das preferências do 

público alvo 

 
 

⯈ Utilização de dispositivos Móveis em contextos educativos 
 

Pretende-se apostar no recurso aos dispositivos móveis enquanto ferramentas de 

aprendizagem; a abertura da sala de aula à inovação passa pela abertura de portas às 

tecnologias com que os alunos estão familiarizados, adotando-se, nomeadamente, a 
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filosofia BYOD (Bring Your Own Device) sempre que a prática pedagógica saír 

beneficiada. 

 

 
⯈ Projeto de desenvolvimento das TIC 

 

O Projeto de desenvolvimento das TIC inclui várias atividades, a saber: 

🢝 Atualização da plataforma Moodle e sua tilização da plataforma com 

turmas; 

🢝 Divulgação das novas tecnologias à comunidade educativa; 

🢝 Manutenção da página de Internet e Construção de recursos 

Educativos; 

🢝 Atualização de informação no sistema de Gestão de Equipamentos 

Informáticos; 

🢝 Sistema de E-mails e comunicação síncrona entre o agrupamento; 

🢝 Sistema de Inquéritos / Questionários On-Line – Moodle; 

🢝 Formação para Professores – as ferramentas digitais a utilizar em 

contextos educativos 

Com a execução do plano proposto, pretende-se uma reorganização curricular para a 

utilização das TIC, proporcionando a criação de uma diversidade de ambientes de 

aprendizagem, de estratégias a implementar e de materiais a utilizar, oferecendo 

assim um enorme potencial para repensar e reformular os processos de aprendizagem. 

 
 

⯈ Projeto OSOS: Open Schools for Open Societies 

 

O projecto OSOS – Open Schools for Open Socities tem como principal objectivo 

implementar, em larga escala, um processo de transformação das escolas em 

ecossistemas inovadores de aprendizagem, atuando como espaços multidisciplinares 

para a aprendizagem das ciências para os quais diretores de escola, professores, 

alunos e comunidade local partilham responsabilidades e beneficiam do 

desenvolvimento de uma cidadania responsável. 

O projeto prevê o envolvimento de 100 escolas a nível nacional, em que os alunos, 

desde o 1.º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, são encorajados a 

desenvolver projetos multidisciplinares que tentam dar resposta a problemas 

concretos da sua comunidade, envolvendo neste processo as suas famílias, 

universidades / centros de investigação, parceiros locais (moradores, lojistas, 

empresas, associações, etc.), museus e centros de ciência. Com o OSOS pretende-se 
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acima de tudo colocar as escolas no centro de uma comunidade cativa, democrática e 

participativa.” 

No ano   letivo   2018-2019   alunos da EB   2,3   Soeiro   Pereira   Gomes,   em 

Alhandra, participam neste projeto com a proposta de requalificar o espaço entre a 

ribeira de S. António e a Estrada de Arruda, criando um acesso à escola, protegido dos 

veículos automóveis. 

 

 
⯈ Rede de Escolas Magalhânicas 

 

A expansão marítima portuguesa contribuiu, de modo significativo, para o 

conhecimento do mundo e para a aproximação de povos, culturas e conhecimentos 

em domínios como a alimentação, a saúde, o comércio, a técnica e a ciência. O 

estudo, a interpretação e a valorização deste processo numa escala global são 

determinantes para a compreensão da identidade nacional e da contemporaneidade, 

num quadro de cooperação e globalização crescentes. 

A jornada marítima de Fernão de Magalhães, desenvolvida entre 1519 e 1522, 

constitui uma referência na História da Humanidade, pelo atrás exposto, podendo ser 

considerada como percursora do processo de globalização vivenciado desde o século 

XX. Na verdade, as mudanças, as inovações e o desenvolvimento que caracterizaram 

esta época evidenciam-se, particularmente, após a viagem de circum-navegação 

comandada por Fernão de Magalhães. A herança cultural da viagem e a sua relevância 

no património humano global mantêm-se até aos dias de hoje. 

Num período de três anos, cruzam-se oceanos, observam-se fenómenos naturais, 

contactam-se diferentes culturas e prova-se a esfericidade terrestre. Foi de tal modo 

relevante a empresa de circum-navegação que o contributo dado por Fernão de 

Magalhães à ciência deve ser considerado como um fator de união e de aproximação 

de povos. Por conseguinte, esta viagem que uniu oceanos, continentes e povos requer 

a preservação do incalculável património natural e humano, no presente e no futuro. É 

esta herança que importa sustentar como garantia de novas conquistas e de novos 

desafios, conducentes ao progresso da humanidade e à harmonia de um planeta 

sustentável. 

A adesão à Rede de Escolas Magalhânicas tem como finalidade celebrar o legado da 

viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, favorecendo a prática de 

dinâmicas inter-, multi- e transdisciplinares, que potenciem a aquisição e o 

aprofundamento de saberes e experiências; a partilha de projetos, de outras práticas 

pedagógicas e materiais didáticos, entre alunos, docentes. 

Na prossecução dos objetivos está subjacente um quadro de referência educativo 

assente no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, assim como nos 
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princípios e nos valores de referência descritos na Estratégia Nacional de Educação 

para a Cidadania. Neste contexto, NAVEGAR – CONHECER – ACOLHER é o lema que 

constitui o móbil dos projetos e das atividades a realizar ao longo dos anos letivos de 

2019/20, 2020/21 e 2021/22, na plataforma digital. A prossecução deste lema 

operacionalizar-se-á através dos subtemas regidos pela mítica de Magalhães, 

nomeadamente, A Viagem, O Mar e O Céu e Relacionamento Interpessoal – Eu e o 

Outro, ou seja, por todo o universo magalhânico. Garantindo o respeito pela 

autonomia e flexibilidade na gestão curricular conferida às escolas, a fim de 

materializar o lema, apresentar-se-ão, em cada ano letivo, propostas de atividades e 

de projetos direcionados para temas alusivos às áreas de competências que agregam 

combinações de conhecimentos, capacidades e atitudes de natureza diversificada. Tais 

propostas deverão ser imbuídas dos princípios, valores e as áreas de competência 

preconizados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Assim, os 

alunos poderão exercer uma cidadania ativa, em contextos interculturais de partilha, 

de colaboração, de interajuda e de confronto de ideias. 

 
 
 

⯈ Plano Nacional das Artes 
 

O nosso agrupamento de escolas tem tido na sua história uma marca de construção de 

literacia cultural muito evidente. A valorização estética de espaços educativos, a 

criação de ofertas educativas com forte componente artística, a promoção regular de 

exposições e mais recentemente a integração dos suportes digitais na linguagem 

artística enquanto oferta curricular de reforço da componente artística são disso 

exemplo. O dinamismo dos nossos dois grupos de Teatro e performance a par da 

relação estreita com o conservatório Silva Marques nosso parceiro no ensino 

articulado da música e da dança e o nosso grupo de dança do desporto escolar 

completam de alguma forma esta valorização da componente artística no nosso 

Projeto Educativo. 

Pese embora esta vontade assumida de valorização desta componente, desde sempre 

nos confrontámos com fortes dilemas e restrições. A procura constante de boas 

vontades externas de alguns artistas que de forma voluntariosa colaboram com alguns 

destes projetos, a ainda deficiente sensibilização do pessoal docente para a 

importância da dimensão estética e artística na formação integral das nossas crianças 

e jovens, o escasso acesso a bens culturais por parte de uma percentagem significativa 

dos nossos alunos, a dificuldade de aceder de forma continuada a espetáculos e 

eventos nas diferentes disciplinas artísticas. 

A possibilidade de vir a integrar nesta primeira rede de escolas no âmbito de um Plano 

Nacional das Artes foi vista desde o primeiro momento como uma oportunidade de 

consubstanciar esta visão e paradigma educacional de uma forma mais sustentada e 
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reconhecida. Com este Plano poderemos amplificar o âmbito da nossa ação, melhorar 

processos criativos redimensionar a mensagem identitária do agrupamento de escolas 

e estabelecer laços mais fortes com a comunidade artística local. 

O Plano abre a oportunidade de conjugar as mais recentes práticas educativas, unindo- 

as e estabelecendo redes de construção de conhecimento através da arte, de 

processos artísticos com a colaboração de artistas e das suas práticas. 

 

 
⯈ Bibliotecas Escolares /Centros de Recursos Educativos 

Ao longo dos últimos anos, as bibliotecas escolares têm vindo a consolidar o seu papel 

na escola, contribuindo, assim, para uma boa aprendizagem e domínio da leitura e 

para a promoção de estratégias e atividades de aproximação ao currículo. 

 

As bibliotecas escolares são, pois, um espaço educativo integrador de múltiplas 

literacias, cada vez mais decisivo para as aprendizagens e para a capacitação das 

crianças e dos jovens que as utilizam, formal ou informalmente. 

Destacam-se como principais objetivos das bibliotecas escolares: 

• apoiar e promover os objetivos educativos delineados de acordo com as 

finalidades do Agrupamento; 

• apoiar o desenvolvimento curricular; 

• promover junto dos alunos a competência, o hábito e o prazer da leitura, 

qualquer que seja o seu suporte; 

• colaborar no desenvolvimento das competências digitais, dos media e de 

informação dos alunos; 

• contribuir para o impacto positivo no sucesso das aprendizagens, 

cooperando com as estruturas e serviços de gestão pedagógica; 

• proporcionar aos alunos o acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e 

globais; 

• promover a liberdade intelectual e o acesso à informação como elementos 

essenciais à construção de uma cidadania responsável e participativa e 

divulgar informação, projetos, atividades, por forma a aproximar e envolver 

a comunidade educativa. 

 
 

⯈ Clube de Teatro 

O Clube de Teatro da Escola E.B. 2,3 de Soeiro Pereira Gomes iniciou, no ano letivo de 

2019/2020, o seu vigésimo oitavo ano de funcionamento ininterrupto, sendo um dos 

mais antigos do concelho. 
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Na sua origem, esteve a consciência de que a prática teatral constitui uma forma 

privilegiada de desenvolver, nos alunos, competências comunicativas e sociais, bem 

como fomentar um espírito de equipa e de camaradagem, no qual todos reconhecem 

que o esforço de cada um contribui para o sucesso coletivo. 

Por este motivo, nunca se realizaram audições seletivas, tendo sido admitidos todos os 

alunos que se inscreveram na atividade, uma vez que o nosso objetivo foi sempre 

formativo e integrador. 

Ao longo destes anos, o número de alunos inscritos tem vindo a aumentar de forma 

significativa, pois o núcleo passou a funcionar em horário pós letivo, o que abriu a 

possibilidade de frequência a todas as turmas da escola; ainda tendo em conta a nossa 

perspetiva abrangente, as inscrições foram abertas a toda a comunidade escolar, 

integrando alunos de escolas do primeiro ciclo, assistentes operacionais, docentes e, 

ainda, ex alunos da escola que pretenderam continuar a participar na atividade. 

Desde o início, este núcleo de teatro integrou a iniciativa “Aprendizes do Fingir”, tendo 

a sua atual coordenadora integrado o grupo fundador da mesma. 

Muitos dos trabalhos apresentados basearam-se em textos originais, da autoria da 

professora Maria Manuela Gomes, que se tem mantido na coordenação do núcleo 

desde o seu início, em parceria com docentes da área das artes visuais, que sempre 

asseguraram, com êxito, a componente estética dos textos encenados. 

Este núcleo esteve entre os selecionados nas três últimas edições de “Os Aprendizes 

do Fingir”, o que permitiu que os trabalhos apresentados tivessem mais visibilidade, 

pois foram apresentados no auditório da “Fábrica das Palavras” e no Fórum Municipal 

da Chasa. 

A construção de memórias positivas e a possibilidade de proporcionar vivências 

enriquecedoras continuará a ser o grande objetivo do núcleo de teatro da escola 

Soeiro Pereira Gomes, bem como a integração plena das suas atividades no Projeto 

Educativo do agrupamento em que se integra. 

 
 
 

⯈ Envolvimento de alunos em construção de projetos para promoção da 

participação cívica e democrática 

 

No sentido de promover e desenvolver nos nossos alunos os valores da democracia e 

participação cívica, estes são estimulados a participar em diversos projetos, do âmbito 

local ao nacional vincando a importância do contributo das gerações mais jovens para 

a resolução de questões que afetam o presente   e   o   futuro   individual   e 

coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político . Num 

plano mais local é também trabalhada a intervenção dos jovens no seu espaço escolar 
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reforçando a gestão democrática das escolas e estimulando a participação dos 

estudantes. 

 
 

Projetos em curso: 

• ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM, promovido pela Camara Municipal de Vila 

Franca de Xira; 

• PARLAMENTO DOS JOVENS, projeto promovido pela Assembleia da República; 

• ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS, uma iniciativa da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares; 

• ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.; 

• Assembleia de Delegados que regularmente se pronuncia sobre a vida e 

problemas da escola. 

 
 
 

Novos projetos: 
 

Em parceria com a CMVfX iremos integrar a partir de 2019/20120 dois novos projetos 

que reforçam a dimensão do trabalho de cidadania e desenvolvimento. 

• “WALK THE GLOBAL Walk” um projeto internacional que visa promover os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

• O projeto formativo #Direitos.com cujo foco se situa na área dos direitos 

humanos. 

Outros projetos e iniciativas continuam a ser desenvolvidos ao nível da escola, sendo 

exemplo disso o GRUPO 9, constituído por alunos de 9º ano, voluntários, que se 

disponibilizam a participar mais ativamente na vida da Escola, apoiando e colaborando 

nas diversas iniciativas para as quais são solicitados; A 

As campanhas solidárias de beneficiação dos espaços escolares 
 
 
 

3.3 DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO DA ESCOLA COM A COMUNIDADE 

 

O desenvolvimento das relações da escola com a comunidade pretende: 

a) Dinamizar projetos que promovam o envolvimento da comunidade educativa; 

b) Participar em projetos dinamizados pela comunidade; 

c) Adotar posturas de proatividade e acompanhamento na relação com a família e 

com o meio, destacando-se o contributo dos Diretores de Turma no estreitar 

destes laços. 
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Alhandra 
Sporting 

Clube 

CRI 

CPCJ 

ABEI/CAT 
Universidade 

Lusófona 

SEA/Conservatóri 
o Silva Marques 

CM VFX 

Associaçõe 
s de 

P E ais/E 

Centro de 
Saúde 

CSPDS 
Juntas de 
Frequesia 

Escola 
Segura Rede de 

Bibliotecas 
Escolares 

Bombeiros 
Voluntários 
de Alhandra 

O agrupamento desenvolve, neste âmbito, todo um conjunto de outras iniciativas e 

parcerias visando dar resposta aos problemas identificados, nomeadamente ao nível 

do reforço do trabalho articulado com as associações de pais e encarregados de 

educação, do reforço da articulação com as entidades de poder local, nomeadamente 

a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia e o Centro de Saúde, assim como a 

C.U.R.P.I.F.A (Centro Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de 

Alhandra), Misericórdia, e os Bombeiros Voluntários de Alhandra, a PSP e a GNR e do 

reforço do trabalho articulado com as entidades da comunidade, envolvidas nas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s); SEA (Sociedade Euterpe 

Alhandrense); CSM (Conservatório Silva Marques) CSPDS (Centro Social do Sobralinho); 

CRC (clube Recreativo dos Cotovios); assim como o ASC (Alhandra Sporting Club) e o 

ABEI (Associação de Bem Estar Infantil). 
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4. RESPOSTAS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL E CURRICULAR 
 
 
 

4.1 UMA NOVA GRAMÁTICA ORGANIZACIONAL 

 

Neste âmbito, foram tomadas ao nível das estruturas pedagógicas e de orientação 

educativa, a funcionar na escola, algumas opções curriculares que se encontram na 

base da atual matriz de funcionamento e organização escolar que importa clarificar, 

enquanto opções estruturantes das práticas de gestão do currículo. 

Através da implementação piloto do modelo de flexibilidade curricular no 2º ciclo de 

escolaridade foram selecionadas duas turmas de 5º ano de escolaridade e no 3º ciclo 

de escolaridade duas turmas de 7º ano de escolaridade. Pretendia-se integrar e 

desenvolver instrumentos, metodologias e estratégias para promover melhores 

aprendizagens em contextos específicos, tendo em conta e as necessidades específicas 

dos diferentes alunos e tendo como metas o desenvolvimento das competências 

estruturantes para o século XXI, preconizadas pela OCDE. 

A opção por organização semestral de disciplinas permitiu simultaneamente reduzir a 

dispersão curricular do 3º ciclo e promover um trabalho pedagógico de maior 

consistência e continuidade pois garantiu em cada semestre a alocação de um maior 

contingente de horas de trabalho com a turma e propicia a implementação de 

metodologias de trabalho ativas e com recurso a meios digitais, nomeadamente nas 

disciplinas de organização semestral de FQ/CN, História/Geografia e TIC/TI. 

Também no que se refere à implementação de parcerias estruturantes em contexto de 

sala de aula e tomando como referência a avaliação das parcerias pedagógicas 

implementadas nos primeiros anos de vigência do PAE, optou-se por configurar um 

modelo curricular de justaposição disciplinar entre TIC e Projeto de turma no 2º ciclo e 

Cidadania e Desenvolvimento com Projeto de Turma no 3º ciclo, potenciando assim 

melhores condições para o desenvolvimento das competências de literacia digital e 

metodologias de trabalho de projeto. O modelo de parcerias para o desenvolvimento 

dos Domínios de Autonomia Curricular é assegurado de acordo com a disponibilidade 

de recursos que serão sempre flexíveis e partilhados. 

Ao nível das atuais opções estruturantes de desenvolvimento curricular no seio da 

flexibilidade curricular, tem vindo a ser desenvolvido um trabalho de capacitação/ 

consciencialização dos docentes no sentido de que, para se trabalharem os fatores 

nucleares que conduzem à construção do perfil do aluno do século XXI, deveremos 

continuar a privilegiar os valores de cidadania e consciência ambiental; capacitar os 

nossos alunos no domínio das questões relativas à comunicação, entendida num 

sentido lato, e de literacia digital num sentido mais estrito; privilegiar metodologias 

ativas e colaborativas e reinventar a própria gramática escolar. 
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Nesta última aceção, o funcionamento dos professores dos conselhos de turma 

integrados no modelo curricular de autonomia e flexibilidade, bem como os docentes 

parceiros dos conselhos de turma, poderão flexibilizar os seus horários, dentro das 

manchas curriculares das turmas, em função das necessidades de intervenção 

pedagógica que se coloquem. Este modelo flexível de alocação de recursos docentes 

seguirá a linha de orientação adotada anteriormente com os professores DAC. Esta 

forma flexível (que pode incluir permutas e alocação diferenciada de tempos em 

semanas diferentes) de funcionamento será a mais adequada ao desenvolvimento dos 

domínios de autonomia curricular. 

Também no que se refere às reuniões de conselhos de turma que se desenvolvem ao 

longo do ano, estas podem assumir a vertente de equipas pedagógicas alargadas por 

anos de escolaridade, propiciando um trabalho integrado ao nível de cada ano de 

escolaridade, potenciando o trabalho colaborativo e transversalidade curricular. 

 
 
 

4.2 OFERTA CURRICULAR 

 

• Na componente do currículo de complemento à área artística no 3.º ciclo, 

iremos manter a oferta de Arte Digital-Tecnologias de Imagem, a assegurar por 

docentes de Educação Visual, TIC ou outros capacitados para o seu 

desenvolvimento. O currículo da disciplina de oferta de escola – 3.º ciclo 

designada Arte Digital - Tecnologias da Imagem é da responsabilidade conjunta 

das disciplinas de Educação Visual e TIC e propõe a “fusão” entre a área artística 

e as TIC. A presente oferta enquadra-se nas linhas orientadoras do projeto 

educativo e valorizando vocacionado   a área artística e tecnológica como uma 

das suas opções estruturantes. 

 
• Quanto a ofertas educativas, nomeadamente as previstas do DL 54/2018 ao 

nível das medidas seletivas destacamos a continuidade de oferta de turmas de 

Percurso Curricular Alternativo e Cursos de Educação e Formação. A sua 

implementação nos últimos anos letivos, ainda que com outros enquadramentos 

legais mas sempre em resposta a necessidades específicas, tem vindo a permitir 

a observação de resultados satisfatórios ao nível do desempenho dos alunos e 

constituída uma alternativa de formação para aqueles cujo perfil encontra uma 

melhor resposta numa construção curricular adaptada para que, consiga 

alcançar sua plena inserção social e profissional futura. O diagnóstico das 

necessidades formativas da população escolar ao nível da análise dos seus 

percursos de retenção, risco de abandono e desadequações ao currículo regular, 

é enquadrado pelos Serviços de Psicologia e Orientação e pela EMAI (Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva). 
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4.3 Medidas de apoio ao desenvolvimento curricular 
 

No plano do desenvolvimento curricular, continuará a ser dado particular destaque às 

questões da comunicação, em particular nas questões da oralidade, uma vez que esta 

é reconhecidamente uma das áreas frágeis na formação dos nossos alunos e que deve 

ser, indiscutivelmente, o cimento de transdisciplinaridade curricular. Desta forma, 

desenvolveremos uma aposta de reforço nas questões relacionadas com a língua 

materna e que são transversais a todo o currículo. Neste sentido, todas as áreas 

disciplinares deverão, nas suas planificações de trabalho, integrar atividades que 

promovam estas valências. Associada a esta dimensão, continuaremos o nosso 

trabalho de construção de uma literacia digital que torne os nossos alunos 

competentes e conscientes daquilo que é hoje o grande suporte de desenvolvimento 

global e o trabalho mais intenso nas vertentes artística e criativa. 

Ao nível da organização da Escola visando o apoio em proximidade, a motivação 

individual e a criação de situações de aprendizagem propícias a uma mais adequada 

integração dos alunos dinamizam-se em continuidade as seguintes medidas: 

⯈ Reforço das estruturas de apoio e acompanhamento de alunos, individualmente 

ou em pequeno grupo, através da gestão da sala de estudo na biblioteca que 

funcionará como espaço de apoio às aprendizagens, e promoção de tutorias. 

⯈ Desenvolvimento de um plano de apoios educativos no 1º ciclo por ano de 

escolaridade centrando no 4º ano a promoção de utilização de recursos digitais. 

⯈ Reforço e implementação de hábitos de leitura, 

⯈ Reforço e implementação de atividades de reforço da dimensão estética e 

artística nomeadamente através do desenvolvimento do Plano Nacional das 

Artes. 

⯈ Continuação da aposta num projeto de intervenção ao nível da Educação para a 

Saúde para todo o agrupamento; 

⯈ Manutenção e desenvolvimento de Clubes e Projetos, estes projetos destinam- 

se prioritariamente a desenvolver nos alunos a competência comunicativa, a 

autonomia, o gosto pela pesquisa e pela construção de percursos pessoais e a 

formação integral, englobando o corpo e a mente; 
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4.4 ESTRUTURAS ORGANIZATIVAS 

 

São estruturas organizativas deste agrupamento: 

⯈ O Conselho Geral, órgão responsável pela definição das linhas 

orientadoras do plano de ação, em conformidade com o enquadramento 

legal vigente 

⯈ O Conselho Administrativo, órgão deliberativo em matéria 

administrativo-financeira da escola, nos termos da legislação em vigor. 

⯈ A Direção da Escola, órgão de administração e gestão da escola, nas 

áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira de acordo com as 

competências previstas. 

⯈ O Conselho Pedagógico, órgão de coordenação e orientação educativa, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 

docente e não docente de acordo com as competências previstas. 

⯈ Os Departamentos, órgãos de articulação curricular, nos quais se 

encontram representados os agrupamentos de disciplinas e áreas 

disciplinares de todos os níveis de ensino, de acordo com os cursos 

lecionados, o número de docentes por disciplina e a dinâmica a 

desenvolver pela escola. 

⯈ O Conselho de Diretores de Turma, órgão que coordena o 

desenvolvimento dos planos de trabalho das turmas, o qual deve integrar 

estratégias de diferenciação pedagógica e de adequação curricular às 

turmas, traduzindo-se este trabalho na formalização de Projetos de 

Turma. O papel do Diretor de Turma torna-se, pois, fundamental, pela 

função de coordenação que exerce ao nível da articulação do trabalho 

desenvolvido pelos vários professores que integram o Conselho de 

Turma, bem como no relacionamento privilegiado com os alunos e os 

encarregados de educação. 

⯈ As Associações de Pais e Encarregados de Educação, tem como objetivo 

a dinamização dos pais e encarregados de educação, em ordem à sua 

participação plena na vida da escola. 

⯈ Os Conselhos de Docentes de articulação curricular no 1º ciclo, órgão de 

coordenação, articulação curricular e orientação pedagógica de cada ano 

de escolaridade. 

⯈ Os Conselhos de Docentes de cada freguesia que asseguram a 

operacionalização e a avaliação de todas as atividades constantes do 
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Plano Anual de Atividades, Projetos Curriculares de Escolas e Projetos 

Curriculares de Turmas. O Coordenador do Conselho de Docentes tem 

como função articular o trabalho dos professores com as emanações do 

Conselho Pedagógico, orientar e dinamizar as estratégias e 

posicionamento do Conselho de Docentes na construção do Projeto 

Educativo do Agrupamento. 

⯈ As Coordenações de Estabelecimento são o órgão de coordenação das 

atividades educativas dos estabelecimentos. 

⯈ Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva - Na prossecução 

das suas atribuições, a EMAEI é composta por elementos permanentes 

(Equipa Multidisciplinar Restrita (EMR)) e elementos variáveis (Equipa 

Multidisciplinar Alargada (EMA). A Equipa Multidisciplinar Restrita (EMR) 

é constituída por 6 elementos fixos designados pelo diretor. 
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Técnica 

Organograma do Agrupamento 
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4.5 ESTRUTURA DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

Procura-se, atualmente, reformular a abordagem de autoavaliação no sentido de a 

tornar mais eficaz e, metodologicamente mais sustentável, aliando as práticas já 

existentes no terreno com outras, nomeadamente as que possam traduzir-se na 

consecução dos objetivos e metas definidas no âmbito deste Projeto Educativo. 

As organizações escolares devem revelar práticas consistentes e sistemáticas de 

recolha de informação do seu desempenho e é manifesta a importância atribuída à 

autoavaliação como forma de autorregulação e promoção da melhoria contínua. 

O Projeto de Ações de Melhoria (PAM) resulta do relatório da autoavaliação, 

baseando-se, assim, em evidências e dados provenientes da própria organização 

escolar. O PAM incorpora ações de melhoria identificadas noutras ferramentas de 

autoavaliação (ex: autoavaliação da Biblioteca Escolar, relatórios dos Observatórios 

internos), bem como do Relatório da Avaliação Externa. 

Estes procedimentos, efetuados de forma intencional e sistemática, mostram que as 

dinâmicas de autoavaliação estão interiorizadas e que o processo é sustentável, 

permitindo a definição de novas estratégias mobilizadoras da melhoria da organização 

escolar e das práticas profissionais, com repercussões positivas nas condições da 

prestação do serviço educativo e do cumprimento do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 

O PAM é determinado pelas ações de melhoria selecionadas pela equipa de 

autoavaliação e pretende conduzir, diretamente, ao projeto de ações para melhorar o 

desempenho da organização escolar. Assim, a partir dos resultados obtidos, são 

delineadas, priorizadas e divulgadas ações de melhoria, havendo responsáveis para a 

monitorização de cada uma delas. De acordo com a cronologia estabelecida, vão sendo 

implementadas e produzindo os efeitos esperados. 

O PAM é, assim, um dos principais objetivos da autoavaliação e as ações que constam 

do projeto representam atividades fundamentais para o bom desempenho das 

pessoas e da própria organização escolar. Estas ações, no seu conjunto, representam 

aquilo que poderá determinar, de forma positiva ou negativa, a identificação e o 

empenho das pessoas nos objetivos de melhoria do serviço, assim como mostrar à 

organização escolar que o esforço que lhes foi solicitado ao longo de todo este 

processo tem, de facto, resultados concretos. 
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4.6 PERFIL DE COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR 

 

O perfil geral de desempenho do educador de infância e dos professores dos ensinos 

básico e secundário enuncia referenciais comuns à atividade dos docentes de todos os 

níveis de ensino, evidenciando exigências para a organização dos projetos da respetiva 

formação e para o reconhecimento de habilitações profissionais docentes. 

Tais perfis, ao caracterizarem o desempenho profissional do educador e do professor, 

evidenciam, se considerados de forma integrada, as respetivas exigências de formação 

inicial, sem prejuízo da indispensabilidade da aprendizagem ao longo da vida para um 

desempenho profissional consolidado e para a contínua adequação deste aos 

sucessivos desafios que lhe são colocados. 

Os referenciais selecionados para constar no presente documento obedecem, nas 

diferentes dimensões, aos pressupostos nucleares enunciados nas finalidades e metas 

do Projeto Educativo, pelo que os consideramos de desenvolvimento prioritário. 

O professor deverá promover aprendizagens curriculares, fundamentando a sua 

prática profissional num saber específico resultante da produção e uso de diversos 

saberes integrados em função das ações concretas da mesma prática, social e 

eticamente situada. 

 
 

Neste domínio, o professor deste agrupamento, deverá centrar-se tendencialmente: 

⯈ Na função específica do processo de ensino/aprendizagem, apoiado na 

investigação e na reflexão partilhada da prática educativa e enquadrado 

em orientações de política educativa para cuja definição contribui 

ativamente; 

⯈ No desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena inclusão na 

sociedade, tendo em conta o carácter complexo e diferenciado das 

aprendizagens escolares; 

 
 

⯈ Na dimensão cívica e formativa das suas funções, com as inerentes 

exigências éticas e deontológicas que lhe estão associadas. 

⯈ Na capacidade relacional e de comunicação evidenciando equilíbrio 

emocional nas diferentes vertentes da sua atividade profissional. 

 
 

O professor deverá promover aprendizagens no âmbito de uma gestão curricular 

adequada/diversificada, no quadro de uma relação pedagógica de qualidade, 
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integrando, com critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos das áreas 

que a fundamentam. 

O referencial aqui apresentado abrange os aspetos relativos às responsabilidades de 

um professor que se devem refletir no seu trabalho diário. Resulta, ainda, da 

explicitação da visão subjacente ao Projeto Educativo do Agrupamento e deve incidir 

nos objetivos seguintes: 

⯈ Estimular e assegurar um bom clima de sala de aula, promovendo a 

empatia e a comunicação 

⯈ Envolver os alunos no processo de aprendizagem, recorrendo a 

estratégias motivadoras e facilitadoras de construção do conhecimento 

⯈ Promover aprendizagens ativas e significativas, reconhecendo e 

valorizando os conhecimentos e resultados dos alunos 

⯈ Estimular o trabalho colaborativo, promovendo a criatividade e inovação. 

⯈ Consciencializar os alunos da sua progressão - componente formativa da 

avaliação - valorizando o sucesso individual e coletivo. 

⯈ Promover a construção de expetativas positivas nos alunos. 

⯈ Prosseguir com o desenvolvimento das Competências Estruturantes do 

séc. XXI, contemplando competências de Informação e Comunicação, 

competências de Raciocínio e competências Interpessoais e Sociais, que 

se constituem transversais a todas as aprendizagens em contexto escolar, 

 
 

⯈ A utilização e incorporação nas atividades de aprendizagem, em função 

das diferentes situações, de linguagens diversas e suportes variados, 

nomeadamente das tecnologias de informação e comunicação, 

promovendo a aquisição de competências básicas no domínio da Literacia 

da comunicação e literacia em TIC. 

⯈ O desenvolvimento de metodologias e estratégias pedagógicas 

diferenciadas, nomeadamente as relativas ao trabalho de projecto numa 

dinâmica colaborativa, mobilizando valores, saberes, experiências e 

outras componentes dos contextos e percursos pessoais, culturais e 

sociais dos alunos; 

⯈ Realização de atividades educativas de suporte à aprendizagem numa 

dimensão inclusiva e universal; 

⯈ A construção participada de regras de convivência democrática e gestão, 

com segurança e flexibilidade, de situações problemáticas e conflitos 

interpessoais de natureza diversa; 
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⯈ O recurso à avaliação, nas suas diferentes modalidades e áreas de 

aplicação, como elemento regulador e promotor da qualidade do ensino, 

da aprendizagem e da sua própria formação. 

O professor deverá exercer a sua atividade profissional, de uma forma integrada, no 

âmbito das diferentes dimensões da escola como instituição educativa e no contexto 

da comunidade em que esta se insere. 

A contextualização desta dimensão pressupõe que o professor deste agrupamento: 

⯈ Perspetive a escola e a comunidade como espaços de educação inclusiva 

e de intervenção social, no quadro de uma formação integral dos alunos 

para a cidadania democrática; 

⯈ Colabore com todos os intervenientes no processo educativo, 

favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações de respeito 

mútuo entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não 

docente, bem como com outras instituições da comunidade; 

⯈ Assuma uma perspetiva de trabalho colaborativo com os seus pares 

partilhando recursos e desenvolvendo práticas de reflexão /ação 

colaborativa; 

⯈ Coopere na elaboração e realização de estudos e de projetos de 

intervenção integrados na escola e no seu contexto. 

 
 

A formação contínua de professores surge como o meio de aquisição de 

conhecimentos e de capacidades para agir no contexto educativo, visando o seu 

desenvolvimento profissional e organizacional. 

O professor deverá assim, incorporar a sua formação como elemento constitutivo da 

prática profissional, construindo-a a partir das necessidades que consciencializa, 

mediante a análise problematizada da sua prática pedagógica, a da reflexão 

fundamentada sobre a construção da sua atividade profissional. 

Neste domínio, o professor deste agrupamento deverá: 

⯈ Desenvolver competências pessoais, sociais e profissionais, numa 

perspetiva de formação ao longo da vida; 

⯈ Perspetivar o trabalho de equipa(s) - grupo... ct / colaborativo como 

factor de enriquecimento da sua formação e da atividade profissional, 

privilegiando a partilha de saberes e de experiências; parcerias 

⯈ Refletir sobre as suas práticas, apoiando-se na experiência, na 

investigação e em outros recursos importantes para a avaliação do seu 
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desenvolvimento profissional, nomeadamente no seu próprio projeto de 

formação. 

 
 

4.7.1 Perfil   Profissional   do   Docente   face ao Sistema de Avaliação de 

Desempenho 

 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, que veio alterar o 

Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário, procedeu-se à implementação de um regime de avaliação de desempenho 

mais exigente e com efeitos no desenvolvimento da carreira que pretende identificar, 

promover e premiar o mérito e valorizar a atividade letiva. 

Com o Decreto Regulamentar n.º 26/2012 foram criados os mecanismos 

indispensáveis à aplicação do novo sistema de avaliação de desempenho do pessoal 

docente, concretizando a matéria relativa ao planeamento das atividades de avaliação. 

⯈ Sistema de Avaliação de Desempenho 

A aplicação do sistema de avaliação de desempenho regulado no ECD e no referido 

decreto regulamentar pretende: 

⯈ Identificar o potencial de evolução e desenvolvimento profissional dos 

docentes; 

⯈ Diagnosticar as respetivas necessidades de formação, devendo estas ser 

consideradas no plano de formação anual de cada agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada, sem prejuízo do direito a autoformação; 

⯈ Concretizar os objetivos fixados no projeto educativo e no plano anual de 

atividades para o agrupamento de escolas, bem como os indicadores de 

medida previamente estabelecidos pelo agrupamento de escolas. 

 
 

4.7 PLANO DE FORMAÇÃO 

 

O exercício da atividade profissional do pessoal docente e não docente e a melhoria do 

seu desempenho profissional é um processo que se pretende integral e contínuo de 

aprendizagem ao longo da vida, por forma a dar resposta às necessidades decorrentes da 

prática profissional numa perspetiva de atualização e aprofundamento de conhecimentos 

e competências. 

O desenvolvimento organizativo e as práticas pedagógicas implementadas estão 

fortemente ligadas aos percursos formativos e à visão que cada um tem da organização 
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escolar. O Plano de Formação constitui-se assim como o instrumento de gestão do 

desenvolvimento profissional. 

A realização de formação interna, da iniciativa da escola e implementada localmente em 

contexto da escola e, em articulação com o Centro de Formação de Professores Infante D. 

Pedro (CFIDP) e outros parceiros, pretende responder de forma adequada às 

necessidades de formação e aos objetivos do Projeto Educativo de Agrupamento (PEA). 

 
 

Pessoal docente: 

 
A formação contínua destina-se a assegurar a atualização, o aperfeiçoamento, a 

reconversão e o apoio à atividade profissional do pessoal docente, visando ainda 

objetivos de desenvolvimento na carreira e de mobilidade…” n.º 2, “A formação 

contínua deve ser planeada de forma a promover o desenvolvimento das 

competências profissionais do docente”. 

O Decreto-Regulamentar nº26/2012, de 21 de fevereiro que Regulamenta o sistema 

de avaliação do desempenho do pessoal docente e o Decreto-Lei nº22/2014, de 11 de 

fevereiro que estabelece o regime jurídico da formação contínua de professores e 

define o respetivo sistema de coordenação, administração e apoio e o Decreto-Lei nº 

127/2015 de 7 de julho que aprova as regras a que obedece a constituição e o 

funcionamento dos Centros de Formação de associação de Escolas (CFAE), prevêm que 

os Plano de Formação se consubstanciem no diagnóstico das necessidades de 

formação ao pessoal docente realizada pelos diferentes setores e posterior definição 

de prioridades de formação em função das necessidades e do Projeto Educativo de 

Agrupamento e do Plano de Melhoria vigente. 

 

O Agrupamento de escolas tem mantido desde há largos anos uma opção consciente 

de investimento em modalidades diversificadas de formação: interna, externa, de 

curta duração, de cariz mais informal e em regime de e-learning, visando alargar o 

leque de oportunidades formativas e assim contribuir para o desenvolvimento das 

competências pessoais e profissionais. 

Tem sido colocado enfoque prioritário a capacitação dos docentes ao nível da 

implementação de estratégias diferenciadas e inovadoras na sala de aula, com recurso 

a utilização das TIC, em metodologias ativas de ensino aprendizagem e ações de 

formação nas áreas científicas das diferentes disciplinas, com vista ao aprofundamento 

e atualização nas didáticas específicas. 

Assim, o Plano de formação visa responder à necessidade de assegurar o 

desenvolvimento profissional nas duas vertentes: 
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a) Organização educativa e gestão de sala de aula 

b) A área de docência curriculares. 
 

Constituem objetivos gerais deste plano: 

➢  Responder às necessidades de especialização e atualização profissional dos 

docentes na perspetiva de melhoria do desempenho profissional e do sucesso 

escolar; 

➢ Desenvolver competências de interação, diagnóstico, planeamento, 

monitorização e avaliação das aprendizagens; 

➢ Potenciar a atualização científico-didática dos docentes; 

➢ Desenvolver estratégias de acompanhamento diferenciado de alunos em sala 

de aula; 

➢ Valorizar a autoformação enquanto instrumento de aprendizagem ao longo da 

vida, nomeadamente, através da formação interpares, supervisão pedagógica e 

aprendizagem colaborativa. 

 
 

Pessoal não docente: 
 

O pessoal não docente assume-se enquanto corpo de apoio ao funcionamento da 

organização escolar sendo necessário promover de forma continuada um plano de 

formação que contribua de forma efetiva para a melhoria do seu desempenho 

profissional e concomitantemente da organização em que se inserem. As ações 

formativas, formais e informais a desenvolver terão como prioridade: 

➢ Responder às necessidades de especialização e atualização profissional do 

pessoal não docente nas suas diferentes áreas de intervenção 

➢ Desenvolver competências no domínio das relações interpessoais e 

atendimento. 

➢ Promover de forma contínua e regular formação de apoio à prestação de 

primeiros socorros e suporte básico de vida. 

➢ Promover de forma contínua e regular formação de apoio a procedimentos 

básicos em matéria de segurança e prevenção de riscos. 

 

 

 

                  Este PEE foi atualizado em 2019 e prorrogado em 9 de março em Conselho Pedagógico e a 12 de 

abril abril de 2022 em  Conselho Geral.  


