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As humanidades hoje têm de 

ligar educação, cultura e 

ciência, saber e saber fazer. 

 

O processo da criação e da 

inovação tem de ser visto 

relativamente ao poeta, ao 

artista, ao artesão, ao 

cientista, ao desportista, ao 

técnico - em suma à pessoa 

concreta que todos somos. 
 

Guilherme D’Oliveira Martins 
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1. Introdução 

Com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), lei n.º 46/86, de 14 de outubro, 
foi conferido aos diferentes intervenientes no processo educativo – alunos, professores e famílias – um 
novo e importante papel no processo de participação na educação e gestão das escolas, no sentido de 
“(…) descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações educativas, de modo a proporcionar 
uma correta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das populações, uma adequada 
inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes.” [artigo 3.º, g)] e “ (…) contribuir para 
desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da adoção de estruturas e processos 
participativos na definição da política educativa, na administração e gestão do sistema escolar e na 
experiência pedagógica quotidiana, em que se integram todos os intervenientes no processo educativo, 
em especial os alunos, os docentes e as famílias.” [artigo 3.º, l)]. 

Reconhecem-se, assim, com  

 a publicação da LBSE, espaços de liberdade para que as escolas definam um conjunto de 
normativos internos (projeto educativo, regulamento interno, entre outros) que, de acordo com a sua 
identidade e considerando o contexto social em que se inserem, estabeleçam o seu caráter próprio e as 
suas especificidades. 

Mais recentemente, o decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
decreto-lei nº 137/2012 de 2 de julho de 2012, considera o projeto educativo como “(…) o documento que 
consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e 
aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se 
explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa;” (artigo 9.º, 1, a).  

O presente projeto educativo pretende ir de encontro, colocando em prática, o estabelecido nos 
princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da 
avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de 
desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário preconizados no Decreto-lei nº 139/2012. 
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O projeto educativo é, genericamente, o documento de planeamento institucional e estratégico do 
agrupamento, onde se abordam de forma clara, entre outros, a missão, a visão e os objetivos gerais que 
orientam a ação educativa no âmbito da sua autonomia. Podemos dizer que o projeto educativo “cria a 
matriz de suporte” que irá ser concretizada pelo plano de atividades da escola. 

Complementando o projeto educativo, o regulamento interno constituirá o documento de regulação 
e funcionamento do agrupamento, nomeadamente, no estabelecimento de regras e normas que marcam a 
convivência entre os diferentes atores da ação educativa e estabelecem a estrutura organizacional da 
comunidade escolar. 

Relativamente ao plano de atividades (anual e/ou plurianual), ele é, por excelência, o documento 
de caráter operacional da ação educativa da escola. O plano de atividades traduzirá o que se pretende 
fazer, sendo, desse modo, a explicitação prática dos objetivos gerais definidos no projeto educativo, no 
qual se definem objetivos mais específicos, se calendarizam e programam as atividades e ações, se 
diagnosticam as condições de partida, os meios de que se dispõe e definem responsabilidades. O plano 
de atividades visa planificar e programar as ações que concretizem as metas definidas a “montante” (no 
projeto educativo). 

Deve, por tudo isto, apresentar-se o projeto educativo como um documento curto, conciso e 
preciso, de modo a possibilitar uma leitura acessível a todos os interessados. O projeto educativo não 
deve reproduzir as análises e dados constantes de outros documentos, mas apenas as conclusões que se 
retiram deles e a sua extrapolação para o contexto social e educativo local, a fim de fornecer informação 
nova e útil, bem como orientações claras para todos. Não se pretende que o projeto educativo apresente 
uma descrição exaustiva da sua oferta, das suas metodologias, dos seus modelos organizacionais, etc. 
Deve, no entanto, apresentar, de um modo sucinto, como se organizam os diferentes elementos do 
projeto. 

As linhas de ação estruturantes de todo este Projeto serão sempre norteadas pelo princípio da 
aposta na Qualidade da prestação do serviço educativo. Esta será a forma de melhorar o sucesso 
educativo dos alunos, promover a imagem das escolas e jardins que integram o agrupamento e a 
satisfação e realização profissional de todos quantos nelas trabalham. É nesta perspetiva que as 
propostas veiculadas neste Projeto Educativo serão operacionalizadas através da construção de um PAA 
consentâneo com as mesmas. O pleno conhecimento e total a assunção das problemáticas aqui definidas 
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deverão constar da vida da escola e serem o resultado da partilha e da vontade expressa do indivíduo 
enquanto pertença de um grupo com os mesmos objetivos e com as mesmas vontades. Professor, 
funcionário, pai/encarregado de educação comungam dos mesmos objetivos: uma escola de todos – uma 
escola para todos. Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar 
condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se 
de formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos.  

…Devemos, assim, compreender os sete pilares que Edgar Morin considera numa cultura de 
autonomia e responsabilidade:  

• prevenção do conhecimento contra o erro e a ilusão;  

• ensino de métodos que permitam ver o contexto e o conjunto, em lugar do 
conhecimento fragmentado;  

• o reconhecimento do elo indissolúvel entre unidade e diversidade da condição 
humana; 

• aprendizagem duma identidade planetária considerando a humanidade como 
comunidade de destino; 

• exigência de apontar o inesperado e o incerto como marcas do nosso tempo; 

• educação para a compreensão mútua entre as pessoas, de pertenças e culturas 
diferentes; 

• desenvolvimento de uma ética do género humano, de acordo com uma cidadania 
inclusiva.  

In Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 
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2. Caracterização Contextual Externa  

Lousada é um concelho do norte do distrito do Porto. Serve de limite entre este distrito e o de Braga. 
Quinze freguesias, numa área total superior a cem quilómetros quadrados, espalham-se numa área que 
pode ser considerada o coração do Vale do Sousa. O povoamento da área correspondente ao atual 
município remonta a épocas recuadas da história do Homem, nomeadamente do período Neo-Calcolítico. 
Em termos documentais, a primeira referência data do século VI. Mesmo sem haver uma confirmação 
absoluta, parece que o topónimo Lousada deriva do facto de estes lugares terem sido dados a membros 
de uma família Lousada, que vieram de Espanha para ajudar os portugueses ao lado de D. Afonso V. O 
julgado de Lousada pertencia ao rei, que muitas vezes entregou os seus territórios a instituições religiosas 
ou a famílias nobres. Em 17 de Janeiro de 1514, Lousada recebeu carta de foral de D. Manuel I. Ascendeu 
então à categoria de vila. O município era composto por doze freguesias nos inícios do século XVIII, 
número que aumentou para dezoito em meados dessa centúria. A sede concelhia passou então por Santa 
Margarida e S. Miguel de Lousada e por Silvares. Em termos económicos, estamos em presença de um 
concelho fortemente industrializado, com particular destaque para a indústria têxtil. O forte pendor agrícola 
que ainda conserva está bem presente nos vinhos verdes e nos laticínios. Dos motivos de interesse do 
concelho, destacamos o Pelourinho de Lousada, como Monumento Nacional; e a Igreja da Aveleda, a 
Casa de Vila Verde (Caíde de Rei), a Igreja Matriz de Meinedo e a Torre de Vilar (Vilar de Torno e 
Alentém), como Imóvel de Interesse Público. Alguns destes monumentos integram a Rota do Românico do 
Vale do Sousa, da qual Lousada é parte integrante.  
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3. Disposição Geográfica do Agrupamento no Concelho de Lousada 

O agrupamento Dr. Mário Fonseca engloba as freguesias sombreadas a vermelho. São 10 freguesias 
que totalizam 11 estabelecimentos escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola deve identificar os elementos que podem ser facilitadores das aprendizagens e da 
promoção da imagem da escola no exterior e estabelecer orientações para o aproveitamento das suas 
potencialidades, bem como os recursos que pode disponibilizar à comunidade e o tipo de ações que se 
propõe promover. 

A escola é cada vez mais um espaço ao serviço da comunidade. Tem recursos disponíveis que 
podem ser utilizados pela comunidade local e ser um meio de formação da comunidade, bem como de 
aquisição de fontes de investimento. Educa e forma para a sociedade. Deve, por isso, ter em conta não 
apenas os interesses imediatos dos alunos, mas os seus interesses futuros e, (em particular) de um modo 
geral, as necessidades da própria sociedade. 
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Apresentamos abaixo a tabela com a percentagem de população por nível de escolaridade 
segundo o Censo 2011 nas freguesias do agrupamento. 

 

Tabela 1 - Taxa de analfabetismo em Lousada (dados INE 2011) 

 

Distribuição da população pelas freguesias do agrupamento com apuramento das famílias 
institucionais. 

 

Tabela 2 – População e Famílias em Lousada (dados INE 2011)  

Freguesias 1.º 
Ciclo % 2.º 

Ciclo % 3.º 
Ciclo % Ensino 

Secundário % Ensino 
Superior % Taxa 

Analfabetismo 

Lustosa 1801 (42,0) 838 (19,5) 955 (22,2) 485 (11,3) 203 (4,7) (4,81) 

Sto. Est. 
Barrosas 373 (42,7) 188 (21,5) 196 (22,4) 86 (9,8) 28 (3,2) (5,92) 

Sousela 685 (44,1) 327 (21,0) 312 (20,1) 158 (10,2) 68 (4,4) (6,89) 

Nogueira 418 (37,6) 190 (17,1) 211 (19,0) 186 (16,7) 104 (9,3) (4,39) 

Aveleda 675 (37,1) 413 (22,7) 382 (21,0) 250 (13,7) 96 (5,3) (5,25) 

Silvares 856 (30,2) 407 (14,3) 568 (20,0) 529 (18,6) 450 (15,9) (4,73) 

S. Miguel 341 (45,2) 126 (16,7) 166 (22,0) 82 (10,9) 35 (4,6) (7,02) 

Stª. 
Margarida 129 (46,2) 56 (20,1) 47 (16,8) 27 (9,7) 18 (6,5) (4,56) 

Macieira 514 (44,3) 214 (18,4) 236 (20,3) 140 (12,1) 52 (4,5) (7,02) 

Alvarenga 144 (35,3) 77 (18,9) 97 (23,8) 52 (12,7) 35 (8,6) (3,66) 
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4. Caracterização Contextual Interna  

Enquanto organizações, as escolas não podem ser consideradas fora do contexto onde existem e 
onde confluem interesses diversos designados por comunidade educativa, circunstância que concorre 
para que se possa afirmar que “a escola é um contexto” (Batanaz Palomares, 2003: 114). 

4.1  Organização das Escolas e Jardins 
O Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca é constituído por 2 Jardins-de-Infância (Uchas, e 

Lagoa), 1 Escola Básica (Aveleda) 6 Escolas Básicas (centros escolares), (Carmo, Lustosa, Sousela, S. 
Miguel, Macieira e Mós), 2 EBS (Lousada Norte e Dr. Mário Fonseca). Deste Agrupamento fazem parte as 
freguesias de Lustosa, Santo Estêvão de Barrosas, Sousela, Nogueira, St.ª Margarida, S. Miguel, 
Alvarenga, Aveleda e Macieira. 

Cada coordenador de estabelecimento gere o núcleo de docentes e funcionários do 
estabelecimento. Representa a Diretora junto dos mesmos e da comunidade educativa. As suas 
competências integram o Regulamento Interno do agrupamento. São prioritárias as relacionadas com a 
assiduidade e pontualidade, a avaliação do pessoal não docente e respetivos horários, a gestão dos 
espaços, o atendimento aos pais, entre outras. 
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Ed. Pré-Escolar 
Representantes de estabelecimento 

1. JI de Uchas 
2. JI Lagoa 

Escolas Básicas (Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 

3. EB de Lustosa 
4. EB de Macieira 
5. EB de Mós 
6. EB do Carmo 
7. EB de S. Miguel 
8. EB de Sousela 

Escola Básica - só 1.º Ciclo 9. EB de Aveleda 

Escolas Básicas e Secundárias 10. EBS de Lousada Norte 
11. EBS Dr. Mário Fonseca 
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4.2  Alunos 
Os alunos do agrupamento têm idades compreendidas entre os três e os dezoito anos podendo, 

os alunos dos cursos profissionais, ultrapassar esta faixa etária. São oriundos de meios socioculturais e 
económicos diversos embora a uma parte significativa descenda de famílias com baixos índices 
económicos e de escolaridade (4.º ano) que trabalham no setor primário e terciário e com poucas 
expectativas, ao nível da literacia, em relação ao futuro dos filhos. Como se pode verificar na tabela 1, de 
acordo com fonte do INE de 2011, vemos o número de residentes em cada freguesia distribuídos pelos 
diferentes Ciclos de escolaridade e a taxa de analfabetismo de cada freguesia. 

A frequência no ensino pré-escolar está a ser progressiva estando já muito próxima da totalidade 
das crianças dessa faixa etária. No Primeiro Ciclo a adesão é total. O investimento no ensino secundário 
ainda não é totalmente aceite como uma mais-valia, mas, para alguns ainda constitui uma obrigação. De 
uma maneira geral, a escolaridade obrigatória era cumprida até a entrada em vigor da lei nº 85/2009 de 27 
de agosto que estabelece o novo regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se 
encontram em idade escolar consagrando, ainda, a universalidade da educação pré-escolar para todas as 
crianças a partir do ano em que atinjam os 5 anos de idade. Esta lei vem considerar, em idade escolar, as 
crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. 

Esta lei trouxe algumas situações de abandono escolar precoce porquanto os alunos que 
transitavam do 9.º ano desistiam de continuar os estudos. A partir daí, os fracos rendimentos de algumas 
famílias e a escassez de empregos qualificados são fatores decisivos para a entrada no mercado de 
trabalho. Uma significativa percentagem de alunos não pretende prosseguir os estudos motivo que reforça 
o empenho e dedicação reforçados no combate ao abandono escolar precoce. 

Cabe à escola proporcionar condições para que estes alunos, desde cedo, pensem e reflitam 
sobre o estar na Escola e a importância do Saber para se tornarem cidadãos conscientes, responsáveis, 
confiantes e empreendedores. Para além da oferta do ensino regular o agrupamento oferece também 
percursos diversificados tais como os cursos vocacionais e profissionais. 

A população discente é caracterizada por uma grande diversidade social e económica, sendo a 
Escola frequentada por um número significativo de alunos oriundos de classes desfavorecidas do ponto de 
vista económico e social (como se pode depreender da tabela abaixo). 
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Devido às carências económicas existentes, um número muito significativo de alunos beneficia de 
apoio sócio educativo como se pode constatar nas tabelas abaixo no estudo do triénio. 

Ciclo N.º de alunos 
 com ASE 

Percentagem de 
alunos com ASE 

Percentagem global 
por Ciclo 

Pré-Escolar 140 11,02 53,44 
1.º Ciclo 407 32,05 63,00 
2.º Ciclo 239 18,82 71,13 
3.º Ciclo 341 26,85 64,71 

Cursos Vocacionais 26 2,05 59,09 
Secundário 107 8,43 64,07 

Cursos Profissionais 10 0,79 62,50 
Total 1270  63,56 

Tabela 3 - Distribuição, por Ciclos, dos alunos beneficiários de Ação Social Escolar (ASE), em 2015/2016 

Ciclo N.º de alunos 
 com ASE 

Percentagem de 
alunos com ASE 

Percentagem global 
por Ciclo 

Pré-Escolar 131 11,3% 54,4% 
1.º Ciclo 315 27,1% 53,5% 
2.º Ciclo 237 20,4% 71,2% 
3.º Ciclo 335 28,8% 68,4% 

Cursos Vocacionais 13 1,1% 72,2% 
Cursos de Educação e Formação 17 1,5% 45,9% 

Secundário 104 9,0% 69,3% 
Cursos Profissionais 10 0,9% 50,0% 

Total 1162  61,9% 
Tabela 4 - Distribuição, por Ciclos, dos alunos beneficiários de Ação Social Escolar (ASE), em 2016/2017 

Ciclo 
N.º de alunos 

 com ASE 
Percentagem de 
alunos com ASE 

Percentagem 
global por ciclo 

Pré-Escolar 0 0,0% 0,0% 

1.º Ciclo 2 0,3% 0,4% 

2.º Ciclo 221 34,2% 66,8% 

3.º Ciclo 295 45,7% 68,0% 

Secundário 99 15,3% 56,9% 

Cursos Profissionais 29 4,5% 50,0% 

Total 646  36,7% 

Tabela 5: Distribuição, por ciclos, dos alunos beneficiários de Ação Social Escolar (ASE), em 2017/2018. Fonte: MISI. 
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Podemos verificar que o número de alunos subsidiados é bastante elevado em todos os Ciclos. De 
lembrar que a atribuição do escalão parte diretamente da Segurança Social. Beneficiam mais alunos da 
ASE do que de Abono de Família por apresentarem comprovativos de real necessidade do apoio. Neste 
campo de ação, o papel do Diretor de Turma, funcionários e professores é essencial pois, com alguma 
facilidade, detetam casos de carências que a escola deve ajudar a suprir com os apoios internos, 
programa PERA - Programa Escolar de Reforço Alimentar, quando o Ministério da Educação o permite - e 
com os encaminhamentos necessários para a ação social concelhia. 

4.2.1  Alunos - Conselho Consultivo de Alunos 
Os alunos são ouvidos em reuniões com a Diretora em assembleia de delegados e subdelegados 

e Conselho Consultivo (1 aluno eleito de entre os delegados de cada turma de cada ano de escolaridade). 
Nessas reuniões, os alunos, depois de conversarem com os colegas da turma, apresentam, por escrito, as 
suas sugestões. Os delegados e subdelegados representam todos os seus colegas junto da Direção. 

Para tratamento de assuntos da turma e da vida escolar, cada turma tem duas horas com o DT 
que lhes permite tratar de todos os assuntos que os possam preocupar e também para serem apoiados 
nas questões das atividades letivas e preparação e organização dos seus estudos.  

As associações de estudantes funcionam como elo de ligação com a Direção e assumem um 
papel cada vez mais importante nas questões relacionadas com o comportamento. Os elementos das 
associações têm como competências, entre outras estabelecidas nos seus planos de ação, o dever de agir 
junto dos colegas, em situação de conflito, recorrendo sempre aos professores, funcionários e Direção 
quando as questões se tornam mais complexas. Estes alunos elegem o representante no Conselho Geral. 

4.2.2  Alunos - Educação Inclusiva  
Todas as informações referentes aos alunos inseridos na Medida da Educação Inclusiva 

encontram-se devidamente explicitadas no seu Relatório Técnico Pedagógico, bem como os fatores 
ambientais que funcionam como facilitadores ou como barreiras à participação e à aprendizagem. 

É também este o documento que fixa e fundamenta as respostas educativas a implementar, no 
âmbito das adequações a efetuar no processo de ensino-aprendizagem e as respetivas formas de 
avaliação. 

 



Projeto Educativo 
2017-2021 

____________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
AE Dr. Mário Fonseca 

17 

A percentagem de alunos integrados nas Medidas da Educação Inclusiva é de cerca de 6%, o que 
condiciona de forma significativa as práticas letivas. Observe-se a evolução dos últimos dois anos na qual 
se consegue perceber uma ligeira subida: 

Ciclo N.º de alunos 
com NEE 

Percentagem de alunos 
com NEE 

Percentagem global 
por Ciclo 

Pré-Escolar 2 1,82 0,76 
1.º Ciclo 33 30,00 5,11 
2.º Ciclo 33 30,00 9,82 
3.º Ciclo 28 25,45 5,31 

Cursos Vocacionais 10 9,09 22,73 
Secundário 4 3,64 2,40 

Cursos Profissionais 0 0,00 0,00 
Total 110 100 5,51 

Tabela 5 - Percentagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais por ciclo (NEE), em 2015/2016. Fonte: MISI 

Ciclo 
N.º de 

alunos com 
NEE 

Percentagem de alunos 
com NEE 

Percentagem global 
por Ciclo 

Pré-Escolar 4 3,5 1,7 
1.º Ciclo 36 31,6 6,1 
2.º Ciclo 21 18,4 6,3 
3.º Ciclo 40 35,1 8,2 

Cursos Vocacionais 1 0,9 5,6 
Cursos de Educação e Formação 1 0,9 2,7 

Secundário 9 7,9 6,0 
Cursos Profissionais 2 1,8 10,0 

Total 114 100 6,1 
Tabela 6 - Percentagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais por Ciclo (NEE), em 2016/2017. Fonte: MISI 

Ciclo 
N.º de alunos 

com NEE 
Percentagem de alunos 

com NEE 
Percentagem global 

por ciclo 

Pré-Escolar 1 1,0 0,5 

1.º Ciclo 31 29,5 5,6 

2.º Ciclo 24 22,9 7,3 

3.º Ciclo 38 36,2 8,8 

Secundário 4 3,8 2,3 

Cursos Profissionais 7 6,7 12,1 

Total 105 100 6,0 
Tabela 7 - Percentagem de alunos com Necessidades Educativas Especiais por Ciclo (NEE), em 2017/2018. Fonte: MISI 



Projeto Educativo 
2017-2021 

____________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
AE Dr. Mário Fonseca 

18 

4.2.3  Alunos - Evolução Quantitativa 
O número de alunos tem vindo a decrescer tendencialmente com a situação da taxa de natalidade 

a nível nacional como revela a tabela abaixo. Por análise da Tabela 8, verifica-se que a evolução do 
número de alunos, por Ciclo, permite constatar que este Agrupamento é, essencialmente, um 
Agrupamento de ensino básico. A evolução negativa ao nível dos valores totais reflete a tendência 
nacional da redução do número de alunos nas escolas e JI do país. 

 Ano Letivo 

CICLO 2015./2016 2016/2017 2017/2018 
Número % Número % Número % 

Pré-Escolar 262 13,1 13,1 241 12,8 12,8 207 11,8 11,8 

1.º Ciclo 646 32,3 

77,7 

589 31,4 

78,1 

555 31,6 

75,0 

2.º Ciclo 336 16,8 333 17,7 331 18,8 
3.º Ciclo 527 26,4 490 26,1 450 24,7 

Cursos Vocacionais 44 2,2 18 1,0 - - 
Cursos de Edução e Formação - - - 2,0 17 - 

Secundário 167 8,4 
9,2 

150 8,0 
9,1 

174 9,9 
13,2 

Cursos Profissionais 16 0,8 34 
 1,1 40 3,3 

TOTAL 1998 100 100 1855 100 100 1774 100 100 
Tabela 3 - Distribuição do número de alunos por Ciclos, no triénio 2015/2018. Fonte: MISI 

A partir da Tabela 9, verifica-se que a percentagem de raparigas, por ano letivo, situa-se acima dos 
quarenta e três por cento, sendo superior a cinquenta por cento a partir do oitavo ano. A diferença é ainda 
maior no ensino secundário.  

Ano Média de idades Raparigas (%) 
1.º 6,07  37,40% 
2.º 7,14  44,03% 
3.º 8,21  47,33% 
4.º 9,22  45,27% 
5.º 10,25  19,72% 
6.º 11,36  39,68% 
7.º 12,64  50,34% 
8.º 13,68  42,57% 
9.º 14,56  50,36% 
10.º 15,06  53,09% 
11.º 16,18  53,85% 
12.º 17,39  62,96% 

Tabela 4 - Média de idades dos alunos e percentagem de raparigas/rapazes, por ano de escolaridade, 
em 2017/2018 Fonte: MISI 
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4.3  Pais e Encarregados de Educação 
Os representantes dos pais e encarregados de educação são os melhores promotores da escola. 

O seu grau de satisfação é o melhor veículo de difusão da escola para o exterior.  

Os encarregados de educação estão representados no conselho geral e nas associações de pais. 
No agrupamento fazem parte também do Gabinete de Apoio ao Aluno e da Secção de Autoavaliação 
ajudando no trabalho a desenvolver demonstrando sempre espírito colaborativo relevante. São um elo 
importante para determinar a qualidade do serviço prestado e, não raramente, para ajudar na resolução de 
situações do dia a dia das escolas e jardins. A participação nas atividades extracurriculares é bastante 
visível, sobretudo nos anos de escolaridade dos alunos mais novos nomeadamente na educação pré-
escolar e 1.º Ciclo. Os encarregados de educação devem dar primazia ao acompanhamento/apoio 
rigoroso e persistente no percurso escolar dos seus educandos. 

“Os pais têm o dever de educar os filhos de modo responsável e de não os negligenciar” 
(…) Os pais têm o dever de se envolverem pessoalmente na educação escolar dos filhos”. (….) 
Os pais têm o dever de prestar às escolas frequentadas pelos seus filhos toda a informação 
necessária para que se atinjam os objetivos educativos comuns” (…) “Os pais têm o dever de 
ensinar os seus filhos a respeitar e a aceitar os outros e as suas convicções.” 

Carta dos direitos e responsabilidades na Europa 

A sua participação tem-se revelado importante sobretudo na ajuda da manutenção dos espaços 
físicos das escolas e jardins e ainda no apoio financeiro em visitas de estudo e no Dia Mundial da Criança. 

No que respeita às habilitações dos pais e encarregados de educação, verifica-se que, na sua 
maioria, possuem o 1.º e 2.º Ciclos, conforme registo na tabela seguinte: 

Habilitações Académicas Mãe Pai  Habilitações Académicas Mãe Pai 
Sem habilitações 10 9  Licenciatura 35 13 

1.º Ciclo 516 545  Pós-graduação 0 1 
2.º Ciclo 600 638  Mestrado 0 3 
3.º Ciclo 291 222  Formação desconhecida 78 102 

Secundário 111 80  Outra 17 21 
Bacharelato 0 1     

Tabela 5 - Habilitações Académicas dos Encarregados de Educação 
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4.4  Pessoal Docente 
No que respeita ao pessoal docente, os critérios adotados na distribuição de serviço são, 

essencialmente, de natureza pedagógica, nomeadamente a necessidade de salvaguardar uma estreita 
relação entre o perfil do docente e o serviço letivo e não letivo que lhe é atribuído, cabendo ao Conselho 
Pedagógico, em grande medida, a sua definição, como legalmente determinado.  

De acordo com as tabelas seguintes, o corpo docente do Quadro de Agrupamento pouco passa os 
cinquenta por cento. Esta situação é colmatada pelos docentes QZP que acabam por ficar no 
agrupamento, pelo menos por quatro anos permitindo uma continuidade pedagógica importante. Em 16/17 
o número de docentes contratados aumentou significativamente ao contrário dos docentes QA que 
diminuíram. Prevê-se um aumento de docentes QA a partir de 2017/18. 

Categoria Ciclo Número % 
Contratados 2.º e 3.º Ciclos e Secundário 30 14,42 

QZP 

Pré-escolar 8 

58 

3,85 

27,88 
1.º Ciclo 16 7,69 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário 33 15,87 
Educação Especial 1 0,48 

QA 

Pré-escolar 10 

120 

4,81 

57,69 
1.º Ciclo 29 13,94 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário 77 37,02 
Educação Especial 4 1,92 

TOTAL 208  
 

Tabela 6 - Percentagem de Docentes por Categoria (2015/2016) 

Categoria Ciclo Número % 

Contratados 

Pré-escolar 1 

43 

0,50 

21,39 1.º Ciclo 4 1,99 
2.º e 3.º Ciclos e Secundário 38 18,91 

Educação Especial 0 0,00 

QZP 

Pré-escolar 9 

56 

4,48 

27,86 1.º Ciclo 16 7,96 
2.º e 3.º Ciclos e Secundário 29 14,43 

Educação Especial 2 1,00 

QA 

Pré-escolar 9 

102 

4,48 

50,75 
1.º Ciclo 24 11,94 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário 65 32,34 
Educação Especial 4 1,99 

TOTAL 201  
 

Tabela 7 - Percentagem de Docentes por Categoria (2016/2017) 
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Categoria Ciclo Número % 

Contratados 

Pré-escolar 5 

48 

2,59 

24,87 

1.º Ciclo 10 5,18 

2.º Ciclo 8 4,15 

3.º Ciclo e Secundário 23 11,92 

Educação Especial 2 1,04 

QZP 

Pré-escolar 8 

36 

4,15 

18,65 

1.º Ciclo 14 7,25 

2.º Ciclo 6 3,11 

3.º Ciclo e Secundário 8 4,15 

Educação Especial 0 0,00 

QA 

Pré-escolar 8 

109 

4,15 

56,48 

1.º Ciclo 23 11,92 

2.º Ciclo 29 15,03 

3.º Ciclo e Secundário 44 22,80 

Educação Especial 5 2,59 

TOTAL 193  

 

Tabela 8 - Percentagem de Docentes por Categoria (2017/2018) 

4.5  Pessoal Não Docente 
Apesar dos constrangimentos decorrentes das características arquitetónicas das várias Escolas que 

exigiriam um maior número de assistentes operacionais, tem sido possível responder em tempo oportuno 
às necessidades de funcionamento das escolas e às solicitações dos utentes dos serviços. 

Ressalva-se o facto de serem ainda em número insuficiente, sendo colmatadas as suas faltas, por 
funcionários em regime de Programa Ocupacional (POC/CEI) e utentes de Rendimento Social de Inserção 
(RSI) cuja colocação anual dificulta a sua inserção e acarreta mais trabalho para os funcionários do 
quadro devido a falta de formação específica. 

Categoria 
Contratado a termo 

resolutivo certo 
Contrato de trabalho em FP 

por tempo indeterminado 

Assistente Técnico 0 8 

Assistente Operacional 3 72 

Coordenador Técnico 0 1 

TOTAL 3 81 
Tabela 9 - Distribuição dos funcionários não docentes por vínculo e categoria (2017/2018). Fonte: MISI 
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Regista-se o facto de parte dos funcionários pertencerem ao meio geográfico do agrupamento e 
assim poderem contribuir para uma maior eficácia no relacionamento com os alunos e com as respetivas 
famílias.  

O seu conhecimento da escola difere do conhecimento que dela têm os professores, sendo uma 
oportunidade para o apoio às ações de controlo e mobilização dos alunos/EE. Acompanham os alunos 
num contexto diferente - fora da sala de aula - e têm uma perceção diversa dos problemas da escola e dos 
alunos. Conhecem, muitas vezes, as suas preocupações, as suas dúvidas, as suas aspirações.  

A atribuição das suas tarefas baseia-se, por um lado, na rotatividade de funções no sentido de 
permitir, a todo o tempo, assegurar todos os serviços e, por outro lado, nas situações particulares de 
postos mais exigentes a nível de controlo interno (bufetes, papelaria) especializar alguns funcionários 
nesses setores. Estão representados no Conselho Geral e nas secções como a autoavaliação do 
agrupamento e o GApA.  
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5. Estrutura Organizacional do Agrupamento  

Organigramas da organização e do modo como se processa a comunicação entre os diferentes 
setores do agrupamento são importantes. Entre outros aspetos, são referidos os critérios de constituição 
de turmas, bem como da organização dos horários de alunos e professores e do calendário escolar. 
Apresentamos também uma breve descrição da forma de distribuição das funções docentes e da 
organização da componente letiva. 

5.1  Órgãos de Direção, Administração e Gestão 
 

 

 

 

 

 

5.2  Papel das estruturas educativas 
Os coordenadores de departamento funcionam em articulação e têm adjuntos para assessorar o 

seu trabalho e permitir reuniões em grupos mais restritos para melhor funcionamento do órgão. A 
articulação de cada grupo/ano de escolaridade permite trabalho em equipa na construção de instrumentos 
comuns partilhados por todos. No Primeiro Ciclo os coordenadores de ano fazem as vezes de adjuntos 
para cada ano de escolaridade. 

A educação pré-escolar, pela sua especificidade, funciona sempre em plenário. Os professores 
estão organizados em departamentos e em grupos disciplinares. As reuniões de departamento e de grupo 
são locais privilegiados para a discussão dos documentos orientadores do agrupamento e dar o seu 
contributo para o melhor desenvolvimento dos mesmos. 

No início de cada ano escolar, os coordenadores dividem as tarefas por todos os docentes 
incluindo a integração nas secções de trabalho existentes. 

Pessoal docente
Pessoal não docente

Pais/Enc Ed

Autarquia

Parceiros

Aluno

Conselho 
Geral

•Subdiretora
•Adjunto 1
•Adjunto 2
•Adjunto 3

Diretora
Coordenações 

pedagógicas e 
outras

Conselho 
Pedagógico

Diretora

Subdiretora
Coordenadora 

Técnica

Conselho 
Administativo
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As secções são definidas pelo conselho pedagógico sendo tradição a secção do Plano Anual de 
Atividades (PAA), Formação, Autoavaliação Interna SAI, Gabinete de Apoio ao Aluno (GApA), Projeto 
Educativo (PE) e Regulamento Interno (RI). 

As secções das verticalizações (matemática, ciências, línguas, português) que já tiveram secções 
autónomas progrediram no sentido de cada grupo disciplinar, assumir essa função constituindo o mesmo a 
secção. 

Os coordenadores de ano e das Atividades Enriquecimento Curricular (AEC) também integram as 
secções nas reuniões de articulação vertical estabelecidas para o efeito.  

5.3  Outras Coordenações/Secções 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO

OFERTA 
FORMATIVA

PTE

CDTED 
INCLUSIVA

SEGURANÇA

SAÚDE/PES
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5.4  Estruturas Intermédias 
5.4.1  Coordenações dos Departamentos Curriculares 
 

Co
or

de
na

do
re

s d
e D

ep
ar

tam
en

to  

Educação Pré-Escolar Educadores de Infância 

1.º Ciclo 
1.º e 2.º Anos 
3.º e 4.º Anos 
Gr 120 

Línguas Estrangeiras Francês, Inglês, Espanhol 

Português Português 

Expressões 
Ed. Física, Ed. Musical, Ed. 
Especial, Ed. Tecnológica, Ed. 
Visual, Oficina Artística, Tecnologias 
da Informação e Comunicação 

Ciências Sociais e Humanas 
História e Geografia de Portugal, 
História, Geografia, Filosofia, 
Ed. Moral Religiosa Católica, 
Psicologia. 

Ciências Experimentais Ciências Naturais, Biologia, Física 
Química. 

Matemática Matemática 

 

5.5  Organização de Cada Ano Letivo 

Para cada situação prevalecem os critérios de natureza pedagógica por um lado e a gestão 
equilibrada dos recursos humanos e físicos por outro. Os princípios da equidade, igualdade e justiça serão 
observados tendo com base os normativos legais. 

No anexo I ao presente documento encontra-se o documento orientador da organização 
pedagógica do agrupamento. Neste documento são definidos os princípios, as linhas orientadoras, as 
coordenações, as secções de trabalho, a carga letiva e não letiva, a distribuição do crédito, … 



Projeto Educativo 
2017-2021 

____________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
AE Dr. Mário Fonseca 

27 

5.6  Oferta Educativa  

Educação Pré-escolar Ensino Coadjuvado de 
Expressão Musical 

En
sin

o 
Bá

sic
o 

1.º Ciclo AEC 
2.º Ciclo Opção Ensino 

Articulado Música 3.º Ciclo 
Cursos CEF 3.º Ciclo 2 anos  Diploma de 9.º ano 

En
sin

o 
Se

cu
nd

ár
io

 Científico -
humanísticos 

Ciências e Tecnologias 
3 anos Diploma de 12.º ano 

Línguas e Humanidades 

Cursos 
Profissionais Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 3 anos 

Diploma de 12º ano e 
qualificação profissional 

de nível IV 
 

5.7  Projetos e Clubes 

• Desporto Escolar 

• GApA (Gabinete de Apoio ao Aluno) 

• Clube das Expressões, Clube das Ciências e Clube da Culinária – Educação Especial 

• Plano Nacional de Leitura 

• Clube Ciência Viva 

• Eco Escola 

• Bio Escola 

• A Ler+ 

• Ensino Coadjuvado da Música 

• Ensino Articulado da Música 

• Mês do Saber 

• Parlamento Jovem 

• Segurança 

• Saúde 

• Oferta Complementar 
o DT/Tutoria 
o Coadjuvação/PPF – 9.º ano (Preparação Provas Finais) 
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5.8  Parcerias e Protocolos 
O sucesso da educação depende, cada vez mais, da existência de parcerias com outras 

instituições, sejam elas operadoras de educação e formação, sejam instituições públicas locais, sejam 
empregadores. Em particular, o sucesso da formação qualificante está relacionado com a articulação da 
formação com as empresas e com outros estabelecimentos de educação e formação. A existência de 
redes, de parcerias, de protocolos de cooperação é indispensável para o sucesso do Projeto Educativo. 

São parceiros diretos na vida escolar dando um contributo importante no desenvolvimento das 
atividades escolares, em particular das atividades extracurriculares.  

• Autarquia – Câmara Municipal de Lousada 

• Projeto DICAS – Diversidade, Inclusão, Complexidade, Autonomia e Solidariedade 

o Pré SEA 
o SEA (Sinalização, Encaminhamento e Acompanhamento) 
o SEA+ 
o Orientação Vocacional; 

§ Aprendiz por um dia; 

• ACIP – Ave Cooperativa de intervenção Psicossocial 

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lousada (CPCJ Lousada) 

• Conservatório do Vale do Sousa 

• Juntas de freguesia 

• Centro de Saúde de Lousada 

• CFAE – Centro de Formação da Associação de Escolas Sousa Nascente 

• Rota do Românico 

• Liga Portuguesa contra o Cancro 

• Empresas locais e regionais no âmbito da formação em Contexto de Trabalho 

As empresas são parceiros indispensáveis para a garantia de sucesso da formação em contexto 
de trabalho. Daí que o seu contributo seja essencial. As empresas representam o tecido empresarial da 
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região sendo indispensável uma boa articulação no sentido da criação de uma oferta formativa 
profissionalizante realista indo de encontro às necessidades locais. A partir daí estão criadas as condições 
para que os empresários sintam que fazem parte do processo e possam dar o seu contributo de forma 
planeada. 

CFAE - Centro de Formação da Associação de Escolas – Sousa Nascente 

Parceiro indispensável na formação, o CFAE tem sido uma mais-valia no apoio ao plano de 
formação que se estabelece em cada ano escolar. Mesmo em situação de oferta reduzida por falta de 
meios financeiros que o ME insiste em não proporcionar, o Centro procura oferecer a formação solicitada 
pelo agrupamento através dos formadores internos. 

Juntas de freguesia 

Representam uma parceria fundamental ao bom funcionamento das escolas e jardins do 
agrupamento. Cada presidente estabelece, com a Direção, um protocolo no qual são definidos os apoios 
nomeadamente no que respeita à concretização das atividades constantes do PAA, verbas para 
manutenção, limpeza e higienização dos espaços, etc. 
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6. Missão 

A educação para todos, consagrada como primeiro objetivo mundial da UNESCO obriga à 
consideração da diversidade e da complexidade como fatores a ter em conta ao definir o que se pretende 
para a aprendizagem dos alunos à saída dos 12 anos da escolaridade obrigatória. 

…”A referência a um perfil não visa, porém, qualquer tentativa uniformizadora, 
mas sim criar um quadro de referência que pressuponha a liberdade, a responsabilidade, 
a valorização do trabalho, a consciência de si próprio, a inserção familiar e comunitária e a 
participação na sociedade que nos rodeia. Perante os outros e a diversidade do mundo, a 
mudança e a incerteza, importa criar condições de equilíbrio entre o conhecimento, a 
compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar pessoas autónomas 
e responsáveis e cidadãos ativos”… 

In Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória 2017 

 

As escolas e jardins do agrupamento promovem a vivência de uma dinâmica comum na qual se 
valorizam os princípios da moral, educação, civismo, proatividade e empreendedorismo. A Escola faz a 
diferença no seio da sua comunidade educativa, envolvendo-a, minimizando o distanciamento real 
existente relativamente aos meios privilegiados e favorecidos da sociedade.  

A Escola aproxima a realidade concreta da realidade desejável que queremos para os nossos 
alunos.  

Educar, integrar e formar para a cidadania todos os alunos dotando-os dos valores que 
caracterizam uma cidadania ativa, interventiva e crítica consciente do papel social do individuo. Esta é a 
nossa missão. 
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7. Visão Estratégica 

É importante que todos encarem a Educação como alicerce principal e condutor do futuro de um 
povo, respeitem os objetivos da escola curricular, permitam e promovam a formação cultural dos alunos, 
desenvolvam o espírito crítico, criador e inovador, estimulem a criatividade dos professores em simultâneo 
e em cooperação com os alunos. Promovam a preferência do “ser ” ao “ ter “ e a qualidade à quantidade e 
ainda favoreçam, objetivamente, o enraizamento na cultura da comunidade, tendo em conta que o sistema 
educativo não deve estar alheio à realidade a que pertence, nem tão pouco, ser uniforme num país 
marcado por fortes assimetrias demográficas e socioeconómicas. 

A Escola deve estar atenta e mobilizar vontades e energias para desenvolver nos alunos uma 
consciência atenta aos desafios da liberdade, da justiça, do desenvolvimento, da qualidade de vida, da 
preservação do meio ambiente e torná-los cidadãos mais esclarecidos, mais responsáveis e mais aptos a 
imaginar o futuro, a escolher e a ter uma participação efetiva na vida, com conhecimentos de causa, 
respeitando e assumindo as identidades, as diferenças e a pluralidade de pertenças. 

De acordo com o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória que vai de encontro à Visão 
que temos no agrupamento face aos desafios dessa mesma escolaridade, todas as crianças e jovens 
devem ser encorajados, nas atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática os valores por que se 
deve pautar a cultura de escola, a seguir enunciados: 

• Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber 
agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 
ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum. 

• Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 
ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 
sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

• Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o 
pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

• Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e 
cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a 
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solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser 
interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

• Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 
democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 
bem comum. 

 

Atingir a máxima qualidade do serviço educativo prestado pelos estabelecimentos escolares do 
agrupamento. 

Uma ESCOLA inclusiva, exigente, que fomenta um clima de trabalho tranquilo, responsável e 
promotor de aprendizagens de forma apelativa, eficiente e eficaz. 
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8. Estabelecimento de Metas  

A definição de prioridades deve ser criteriosamente ponderada e deve considerar os resultados da 
avaliação de intervenções anteriores. As metas estabelecidas são metas disciplinares, que se 
estabelecem por ano letivo e grupo disciplinar a nível interno, estabelecendo-se também as metas a nível 
externo que queremos atingir. Na determinação das metas cada departamento fundamenta as suas 
propostas tendo em conta o estudo realizado do último triénio permitindo assim que as mesmas sejam 
estabelecidas de forma sustentada num conjunto de dados reais ao longo de todo o triénio. 

São determinantes para que tenhamos mais e melhores aprendizagens na sala de aula, três 
fatores:  

• qualidade científica e pedagógico-didática dos docentes,  

• exigência no que diz respeito ao comportamento e  

• motivação para o processo de ensino-aprendizagem. 

8.1 Metas por ano de escolaridade 
Melhorar, diminuindo as taxas de retenção, é um dos objetivos no estabelecimento das metas 

funcionando como uma aposta a ganhar em cada ano escolar.  
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2015/2016 0,00% 15,20% 3,70% 0,00% 5,37% 11,05% 14,19% 6,83% 26,49% 14,08% 10,64% 27,27%
2016/2017 0,00% 8,02% 2,63% 1,29% 2,30% 9,43% 10,76% 7,48% 1,64% 18,18% 8,62% 15,00%
2017/2018 0,00% 9,70% 2,00% 0,68% 8,45% 3,74% 6,21% 10,88% 5,76% 20,00% 2,70% 15,69%
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Num quadro que se pretende ambicioso, mas, ao mesmo tempo, consciente das limitações 
impostas pelo meio envolvente, os valores definidos baseiam-se nos dados dos anos transatos e na 
convicção de que seremos capazes de acompanhar a média nacional nos resultados externos. 

O Conselho Pedagógico, no final de cada ano letivo, deve pronunciar-se sobre o cumprimento 
dessas metas apontando, objetivamente, nos documentos criados para o efeito – guião de análise de 
resultados académicos e avaliação de resultados por departamento/grupo disciplinar/ano de escolaridade, 
as causas que possam impedir o alcançar das metas traçadas e desenhando caminhos que possam 
conduzir a uma melhoria sustentável também neste domínio. 

Anexo a este documento apresentam-se as metas estabelecidas para o triénio (anexo II)  
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9. Plano de Intervenção 

O Plano de Intervenção do Projeto Educativo do Agrupamento assenta em práticas que apontem 
para a qualidade, a eficácia, o diálogo, a responsabilidade, a aceitação das diferenças no quotidiano da 
ação educativa e que impulsionem os diferentes intervenientes na ação educativa, para a formação 
integral das pessoas, especialmente dos alunos, nos diferentes contextos escolares, familiares e sociais 
em que vivem. Promover a autoconfiança, fomentar o empreendedorismo abrindo caminho para uma visão 
individual mais alargada numa perspetiva de futuro são metas que devemos atingir. 

Com base na caracterização interna e externa do Agrupamento e na recolha de informação dos 
diferentes domínios específicos da atividade das Escolas, formulamos as principais áreas de intervenção 
do Projeto Educativo: Insucesso Escolar, Abandono Escolar, Comportamento e Disciplina e Projeção 
do Agrupamento.  

Para cada uma das áreas supracitas foram estabelecidas metas /objetivos operacionais, definidas 
as linhas de ação para a sua consecução e os indicadores de aferição dos resultados alcançados, 
conforme se configura nas seguintes tabelas. 
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Áreas Prioritárias de Insucesso Escolar 

1. Sucesso educativo 

Objetivo Estratégico 
Diminuir os níveis de insucesso, aumentando o rigor e exigência do processo avaliativo 

Metas/objetivos operacionais Medidas/Linhas de ação Indicadores 

Atingir as percentagens de sucesso 
estabelecidas para cada 
disciplina/área disciplinar por ano de 
escolaridade 

§ Monitorizar trimestralmente o sucesso/ insucesso; 
§ Avaliar o pessoal docente nos termos legais, considerando os contributos 

individuais para o cumprimento dos objetivos e metas do Projeto Educativo 
com referência aos resultados alcançados de forma contextualizada; 

§ Promover uma participação ativa dos alunos com Necessidades Educativas 
Especiais de caráter permanente, tornando-os mais ativos, responsáveis, 
autónomos, críticos e reflexivos (educar para a Cidadania); 

§ Fomentar as competências linguísticas e culturais dos alunos de modo a 
facilitar a integração futura dos mesmos no mundo do trabalho cada vez 
mais global indo de encontro ao QECRL (Quadro Europeu Comum para as 
Línguas); 

o Taxas de sucesso estabelecidas por 
disciplina/ano;  

o Taxas de sucesso por disciplina/área 
disciplinar nas línguas; 

Melhorar em 2% a taxa de 
transição/conclusão por ano de 
escolaridade 

§ Analisar resultados e/ou aspetos críticos em cada disciplina com vista a 
estabelecer planos de melhoria; 

§ Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação comuns, por disciplina/ano de 
escolaridade; 

o Taxas de transição internas e nacionais por 
ano de escolaridade; 

o Taxa de transição dos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais 
(NEE) de caráter permanente 

o Quadro comparativo com o ano anterior; 
o Percentagem de alunos que transitam com 

aproveitamento a todas as disciplinas; 

o Taxas de conclusão internas e nacionais do 
ensino profissional 
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Aproximar dois pontos percentuais 
das médias nacionais nos exames 
dos ensinos básico e secundário em 
todas a as disciplinas 

§ Utilizar materiais de ensino e avaliação tendo como referência os aplicados 
nos exames nacionais, internacionais e testes intermédios; 

§ Criação, junto dos alunos, de uma cultura de trabalho e estudo, através da 
oferta educativa “Preparação para as Provas Finais”/apoio educativo e 
individualizado/CSI 

o Médias nacionais das classificações dos 
testes intermédios e/ou exames nacionais e 
provas internacionais por 
disciplina/ano/curso;  

No ensino básico, reduzir a um 
máximo de 0,5, numa escala de 1 a 
5, o diferencial entre as classificações 
internas de frequência e as obtidas 
em exames nacionais e, no ensino 
secundário, reduzir a um máximo de 
dois valores (a português) e quatro 
valores (a matemática) o diferencial 
entre as classificações internas de 
frequência e as obtidas em exames 
nacionais. 

§ Reconhecer o mérito escolar na intervenção pedagógica dos alunos, 
através da sua visibilidade e reconhecimento público - Quadros de 
Excelência; 

§ Utilizar materiais de ensino e avaliação tendo como referência os aplicados 
nos exames nacionais, internacionais e testes intermédios; 

o Taxas de conclusão internas e nacionais do 
9.º, 11.º e 12.º anos; 

o Quadro comparativo das Classificações 
internas finais (CIF) por disciplina/ano/curso 
com as das provas e exames; 

Atingir os 5% de alunos no quadro de 
Excelência do Agrupamento 

§ Reconhecer o mérito escolar na intervenção pedagógica dos alunos, 
através da sua visibilidade e reconhecimento público - Quadros de 
Excelência; 

o Percentagem de alunos inseridos no quadro 
de excelência por ano de escolaridade 
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Objetivo Estratégico  

Melhorar os processos de ensino e aprendizagem 

 

Metas/objetivos operacionais Medidas/Linhas de ação Indicadores 

Proporcionar a todos os docentes e não docentes 
formação adequada às suas necessidades 
profissionais 

§ Os coordenadores procedem à identificação de necessidades de 
formação do pessoal docente trabalhando articuladamente com o 
coordenador da Formação, facultando, em colaboração com o CFAE 
- Sousa Nascente e outras entidades, ou por oferta própria, ações de 
formação, creditadas ou não, que se revelem adequadas e 
necessárias; 

o Número /tipo de ações de formação 
facultadas e percentagens de pessoal 
docente e não docente abrangidos; 

Instituir práticas sistemáticas de autoavaliação 
individual, departamental e organizacional, 
promovendo o benchmark interno e externo; 

§ Desenvolver o trabalho colaborativo entre docentes, promovendo a 
planificação conjunta por ano/disciplina e a avaliação comum, 
monitorizando o cumprimento dos programas e a realização do 
trabalho experimental, partilhando sucessos e insucessos e métodos 
de ensino; 

§ Realizar atividades conjuntas entre os diferentes Ciclos; 

o Número de reuniões entre diferentes 
departamentos/conselho de 
docentes/grupos disciplinares; 

o Número de docentes supervisionados 
em contexto de sala de aula; 

Garantir o acompanhamento, contemplando 
momentos de reflexão, planificação e 
organização de situações de ensino e 
aprendizagem intra e inter Ciclos; 

§ Promover reuniões entre os docentes dos diferentes Ciclos de 
escolaridade para trabalharem as transições entre Ciclos; 

§ Proceder à articulação curricular vertical nos diferentes níveis de 
ensino; 

o Número e âmbito de Reuniões de 
Departamento e Áreas Disciplinares; 

Diversificar e enriquecer a oferta educativa e 
formativa adequando-a aos interesses dos alunos 
e necessidades da comunidade 

§ Adequar a oferta formativa às necessidades do meio através de 
estudos junto dos empresários e autarquia; 

§ Fomentar parcerias com as empresas do meio; 

o Percentagem de alunos a frequentar os 
cursos. 

Promover o ensino experimental das ciências e a 
diversificação metodológica, enfatizando o 
recurso a metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem; 

§ Criação, junto dos alunos, de uma cultura de investigação e 
curiosidade científica.  

§ Promover prática laboratorial em todos os Ciclos 

o Projetos desenvolvidos internos e 
externos. 
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Desenvolver metodologias prático-experimentais 
no ensino de carácter tecnológico;  

§ Estudar, com a colaboração dos coordenadores a eventual 
vantagem em constituir turmas específicas e/ou ofertas educativas 
próprias para alunos com características diferenciadas; 

o Número de turmas constituídas fora do 
ensino regular. 

Proceder à distribuição do serviço docente, 
considerando a continuidade pedagógica sem 
prejuízo de outros fatores que se mostrem 
igualmente relevantes; 

§ Garantir, sempre que possível a continuidade pedagógica dos 
docentes; 

§ Recolher dos conselhos de turma e profs titulares de turma e grupo 
as orientações para a constituição das turmas no ano seguinte; 

o Percentagem de docentes que 
garantem a continuidade pedagógica; 

Envolver e responsabilizar os alunos e os pais e 
encarregados de educação no cumprimento dos 
objetivos e metas para cada ano letivo, das 
normas gerais de funcionamento das Escolas/JI´s 
e do dever de assiduidade;  

§ Estabelecer vias de comunicação com os pais e encarregados de 
educação céleres e eficazes e horários para o atendimento semanal 
personalizado compatíveis com a sua disponibilidade; 

§ Conferir com todos os alunos e com os pais e encarregados de 
educação, no início do ano escolar, os objetivos e metas 
estabelecidas para o ano letivo bem como as normas de 
funcionamento das Escolas/JI´s; 

§ Promover a utilização da caderneta do aluno como veículo de troca 
de informação escola - DT; 

§ Utilizar o correio eletrónico como meio de troca de informação escola 
- DT; 

o Taxa de participação de encarregados 
de educação nas reuniões; 

o Taxa de assiduidade dos alunos nas 
várias disciplinas; 

o Percentagem de docentes que utilizam 
a caderneta; 

o Percentagem de DT que utilizam o 
email profissional com os EE 

Promover a Biblioteca Escolar como espaço que 
organiza e faculta recursos; 

§ Os alunos do 1.º Ciclo têm uma hora definida no seu horário 
semanal na biblioteca; 

§ Articular atividades de promoção das bibliotecas junto dos alunos e 
comunidade educativa; 

o Taxa de frequência das bibliotecas; 
o Número de atividades promovidas pelas 

bibliotecas 
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2. Abandono Escolar 

Objetivo estratégico 

Continuar a combater o abandono escolar 
Metas/objetivos operacionais Medidas/Linhas de ação Indicadores 

 
Reduzir tendencialmente a 0% a taxa de 
abandono no ensino básico regular, não 
ultrapassando 1%. 

§ Monitorizar os comportamentos de risco 
§ Preparar os alunos com NEE para o prosseguimento 

de estudos ou para uma adequada preparação para 
a vida profissional, ou seja, para a transição da 
escola para o emprego; 

§ Proporcionar aos alunos atendimento personalizado 
no âmbito da orientação escolar e profissional  

§ Facultar aos alunos a oferta formativa e educativa 
mais adequada aos seus interesses e perfis; 

§ Estudar, com a colaboração dos coordenadores 
pedagógicos, a eventual vantagem em constituir 
turmas específicas e/ou ofertas educativas próprias 
para alunos com características diferenciadoras, de 
acordo com as indicações do ME; 

§ Desenvolver uma ação concertada com os 
Encarregados de Educação (EE) e organismos de 
apoio à família e aos jovens; 

o Número de faltas injustificadas e ocorrências 
disciplinares; 

o Taxas de abandono escolar. 

Reduzir a taxa de abandono no ensino 
secundário regular, não ultrapassando a taxa de 
2%. 

o Número de parcerias/protocolos com entidades 
externas no âmbito dos Planos Individuais de 
Transição. 

Reduzir a taxa de abandono nos cursos de dupla 
certificação, não ultrapassando a taxa de 10%. 

o Número de sessões que visam a orientação escolar 
e profissional; 

o Taxa de abandono dos alunos que frequentam os 
cursos. 
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3. Comportamento e Disciplina 

Objetivo Estratégico 

Promover a melhoria dos comportamentos e disciplina, motivando e envolvendo os diversos atores escolares 
Metas/objetivos operacionais Medidas/Linhas de ação Indicadores 

Atingir uma média de ocorrências inferior a 1,2 
(ocorrências/dia). 

§ Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Gabinete 
de Apoio ao Aluno (GApA); 

§ Melhorar a articulação entre o GApA e os diferentes atores 
educativos; 

§ Monitorizar continuadamente a assiduidade dos alunos e 
as ocorrências disciplinares dentro e fora da sala de aula; 

o Número de ocorrências disciplinares diárias; 
o Análise dos estudos do GApA; 

Diminuir o número de ocorrências dentro e fora 
da sala de aula. 

§ Premiar as turmas sem ocorrências no GApA; 
§ Desenvolver uma ação concertada com os EE na 

resolução dos problemas de indisciplina; 
§ Envolver os serviços de psicologia e orientação escolar em 

ações específicas junto dos alunos; 
§ Criação, junto dos alunos, de uma cultura de 

responsabilização, respeito e disciplina através da oferta 
educativa Direção de Turma/Tutoria a desenvolver 
semanalmente pelo Diretor de Turma. 

o Avaliação efetuada pelos conselhos de turma 
relativamente ao comportamento; 

Aumentar a percentagem de turmas com menção 
de bastante satisfatório ao nível do 
comportamento. 

§ Divulgação dos resultados da participação dos alunos em 
ações de reconhecido valor educativo. 

o Percentagem de turmas com nível Bastante 
Satisfatório; 

Atingir os 50% de alunos no quadro de Mérito 
Desportivo do Agrupamento. 

§ Incentivar os alunos à participação nas equipas oferecidas 
no âmbito do Desporto Escolar; 

§ Criar tempos livres para a prática do Desporto Escolar. 

o Número de alunos nos quadros de excelência e 
mérito desportivo; 

o Número de alunos que constituem as equipas do 
Desporto Escolar; 

 



Projeto Educativo 
2017-2021 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
AE Dr. Mário Fonseca 

44 

4. Projeção do Agrupamento 

Objetivo Estratégico 

Promover a imagem do agrupamento 
Metas/objetivos operacionais Metas/objetivos operacionais Metas/objetivos operacionais 

Renovar e atualizar progressivamente os 
recursos materiais e físicos dos estabelecimentos 
escolares 

§ Promover as atividades plurianuais e anuais para renovar 
os espaços e promover a sua manutenção; 
Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Equipa 
PTE, na gestão e manutenção do parque informático;  

Número de ações neste contexto 

Promover o bem-estar e a segurança da 
comunidade escolar 

§ Envolver mais a comunidade educativa em iniciativas que 
visem a prevenção e proteção face a situações de 
emergência, nomeadamente em simulações periódicas; 
Criar iniciativas com o apoio técnico do centro de saúde, 
GNR e outros profissionais; 

o Número de ações internas promovidas nos 
simulacros; 
Número de ações com os parceiros externos nos 
simulacros; 

Diminuir o número de reclamações validadas 
entradas formalmente nos serviços ou Direção; 

Promover uma política de qualidade dos serviços 
em níveis satisfatórios; 

§ Realizar inquéritos de opinião sobre a satisfação da 
comunidade relativamente ao funcionamento global das 
Escolas/JI´s; 

§ Realizar inquéritos de opinião sobre a satisfação da 
comunidade relativamente ao funcionamento dos serviços 
administrativos; 
Dar continuidade ao trabalho da Secção de Avaliação 
Interna, consolidando procedimentos de autoavaliação das 
diferentes estruturas e serviços das Escolas/JI´s 

o Nº de inquéritos realizados; 
o Grelhas de análise dos inquéritos 

Número de queixas formais entradas nos 
serviços ou Direção; 

Divulgar a Biblioteca Escolar como espaço aberto 
à comunidade educativa 

§ Desenvolver mais atividades que ajudem os alunos e toda 
a comunidade a identificar as potencialidades da Biblioteca 
Escolar; 
Abrir as bibliotecas à comunidade educativa; 

o Número de entradas na biblioteca; 
Número de atividades de promoção das 
bibliotecas escolares; 
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Melhorar as condições de trabalho e reconhecer 
o mérito do pessoal docente e não docente   

§ Manter os materiais e espaços em bom estado; 
Fornecer os materiais necessários ao bom funcionamento 
das aulas; 

o Percentagem de docentes com avaliação de 
Muito Bom; 

o Percentagem de docentes com avaliação de 
insuficiente; 
Percentagem de docentes com avaliação de 
Regular; 

Melhorar os mecanismos de autoavaliação dos 
alunos mantendo procedimentos de avaliação 
contextualizados 

§ Criar instrumentos uniformes de autoavaliação; 
Fomentar o rigor e isenção na autoavaliação Obrigar ao recurso da autoavaliação dos alunos 

Publicar de forma sistemática os eventos a 
realizar no agrupamento 

§ Dinamizar a página do Agrupamento, divulgando 
informações, calendarizações, atividades e outros 
assuntos de interesse para toda a comunidade; 
Verificação da publicação integral de todos os eventos e 
atividades realizadas em tosos os estabelecimentos 
escolares do agrupamento. 

Percentagem de atividades publicadas na página 
do agrupamento. 
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9.1  Prioridades e Opções Curriculares Estruturantes 
Reforçamos um conjunto de ações relacionadas com a prática docente que são determinantes 

para o desenvolvimento, com sucesso, do Perfil dos Alunos: 

• abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas 
presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e 
geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e recursos diversificados; 

• organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de 
trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, 
atividades de observação, questionamento da realidade e integração de saberes; 

• organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a 
integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a 
realização de projetos intra ou extraescolares; 

• organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das 
tecnologias da informação e comunicação; 

• promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades 
que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas 
e tomar decisões com base em valores; 

• criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e 
responsavelmente; 

• valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, 
incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na comunidade. 

A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada 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. 
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Assim, torna-se imperioso trabalhar com os alunos: 

a) A valorização das artes, das ciências, do desporto, das humanidades, das tecnologias de 
informação e comunicação, e do trabalho prático e experimental, bem como a integração das 
componentes de natureza regional e da comunidade local; 

b) A aquisição e desenvolvimento de competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização 
crítica e autónoma de informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da autoestima 
dos alunos; 

c) A promoção de experiências de comunicação e expressão em língua portuguesa e em línguas 
estrangeiras nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal; 

d) O exercício da cidadania ativa, de participação social, em contextos de partilha e de 
colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade; 

e) A implementação do trabalho de projeto como dinâmica centrada no papel dos alunos enquanto 
autores, proporcionando aprendizagens significativas. 

 

In “Perfil dos alunos à Saída da escolaridade obrigatória” 
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10.  Acompanhamento e Divulgação do Projeto Educativo 

Sendo o Projeto Educativo o documento que, nos termos da lei, “consagra a orientação educativa 
da escola (agrupamento)”, importa que, depois de aprovado pelos diferentes órgãos, se faça a sua ampla 
e sistemática divulgação. Todos os órgãos de gestão devem assumir como sua a tarefa de divulgar este 
documento, não apenas na ocasião em que entra em vigor, mas ao longo de todo o período da sua 
vigência, quer interna, quer externamente. Pelo trabalho e pelo esforço que representa para toda a 
comunidade, é importante que todos possam conhecer este Projeto, no sentido de o sentirem como seu e 
de se empenharem na sua implementação. Assim, os coordenadores de Departamento e Estabelecimento 
terão um papel fundamental na sua divulgação. Para efeitos da sua divulgação, este documento, pela sua 
importância, deve merecer um lugar de destaque na documentação dos órgãos de gestão, de cada 
departamento curricular, de cada estabelecimento escolar e ainda nas Bibliotecas Escolares. Destaque é 
feito também na página web do nosso agrupamento.  

Por outro lado, a sua divulgação junto das Associações de Pais e funcionários colocando cópias à 
disposição dos mesmos nas respetivas salas tornam-se essenciais facilitando a sua consulta. 
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11.  Avaliação da Implementação do Projeto Educativo 

Todos os projetos necessitam de ser avaliados para aferir o seu grau de eficácia e retroagir no 
sentido de estabelecer as necessárias correções e aperfeiçoamentos.  

Quanto aos momentos de avaliação estes devem acontecer antes do começo dos trabalhos de 
organização de cada ano escolar, para que se possam fazer repercutir, na organização do ano escolar 
imediato, os ajustamentos eventualmente necessários e, ainda porque, deste modo, sucede à análise do 
relatório de atividades e do plano de concretização, que, geralmente, se faz no fim de cada ano letivo.  

Cada coordenador, no final de cada ano escolar, deve discutir com os colegas que coordena as 
necessárias atualizações fundamentadas e contextualizadas deste documento. Depois, as mesmas serão 
apresentadas e discutidas em sede de conselho Pedagógico que, depois de finalizado o processo, será 
elaborado o documento final e apresentado ao Conselho Geral. 

 

Monitorização do PE Conselho Pedagógico Conselho Geral 

Avaliação intermédia Trimestralmente acompanhando os resultados e quadros 
comparativos com as metas estabelecidas 

Avaliação Anual 
No final do ano letivo acompanhando o balanço dos resultados 
dos alunos, o balanço do PAA e indicando, se necessário, 
atualizações consideradas pertinentes 

Avaliação Final No final do ciclo de vigência com indicação de novos pontos de 
partida para o Projeto seguinte 
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Conclusão 

Este Projeto Educativo só terá o sucesso que lhe desejamos se agirmos em conjunto no mesmo 
sentido: melhorar a qualidade do ensino prestado atingindo assim melhores resultados escolares. Agir em 
articulação com os alunos, pais funcionários e parceiros, ou seja, com todos os interessados na efetiva 
qualidade, só assim se tornará o nosso agrupamento num agrupamento melhor, mais competitivo fazendo 
a diferença no meio em que se situa. O meio local não deve fazer a escola; a escola deve fazer a 
diferença no meio local. 
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Aprovado em reunião de Conselho Geral de 27 de novembro de 2017 

Alterações aprovadas em reunião de Conselho Geral de 19 de novembro de 2018 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Manuel Alberto Quinteiro Morais 
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ELEMENTOS COMPLEMENTARES DO PROJETO EDUCATIVO - ANEXOS 

Anexo I ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca 
 

Princípios de autonomia pedagógica e organizativa do ano escolar 

a) Uma gestão claramente centrada no sucesso da aprendizagem e na formação dos alunos; 
b) Uma participação ativa de todos os docentes no processo de decisão; 
c) Uma identificação clara e articulada das tarefas de organização pedagógica 
d) Uma identificação clara das responsabilidades na tomada de decisão, no desenvolvimento das 

diferentes atividades e na avaliação dos resultados obtidos; 
e) O conhecimento dos meios necessários à alocação de recursos e a identificação das prioridades e 

das medidas necessárias à aprendizagem dos alunos; 
f) A aplicação de medidas que proporcionem mais e melhores oportunidades de sucesso para os 

alunos; 
g) A simplificação dos procedimentos, reduzindo a documentação produzida e centrando a escola 

nas necessidades dos alunos; 
h) A transparência e coerência das decisões. 

 
Procedimentos a consolidar: 

• Trabalho em equipa por ano de escolaridade e grupo disciplinar para: 
o produção de materiais que concretizem a verticalização interna dos conteúdos a aplicar 

em cada disciplina ou área disciplinar  
o preparação, em conjunto, das planificações a curto, médio e longo prazo; 
o elaboração dos testes e fichas de trabalho a aplicar nas aulas 
o elaboração dos materiais a aplicar nas aulas; 
o organização das atividades pedagógicas em conjunto nomeadamente a informação a 

fornecer aos EE no início do ano letivo, o cronograma da elaboração dos testes, a 
informação a dar aos docentes do apoio quando não são os próprios; 

• Cada conselho de turma/ano de escolaridade planifica as atividades com o objetivo de alcançar as 
metas estabelecidas internamente; 
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• Cada estabelecimento escolar que organiza atividades em conjunto apenas apresenta uma 
proposta e um relatório de avaliação da mesma; 

• Cada estabelecimento escolar define as práticas pedagógicas diferenciadas nomeadamente: 
o  Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno face 

às dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas 
tendo por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho.  

o Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de desempenho 
escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e a 
pertinência das situações; 

o Organização pedagógica (distribuição do horário de cada turma com os Apoios, as 
atividades de acompanhamento e de vigilância dos alunos durante os intervalos entre as 
atividades letivas, a identificação dos alunos em apoio e respetivo horário, a utilização da 
biblioteca por cada turma, o trabalho a desenvolver no PNL e na semana da leitura, etc.). 
Esta planificação é apresentada na Direção no início de setembro antes da sua aplicação; 

 

•  Cada grupo disciplinar/ano de escolaridade estabelece um cronograma de reuniões de trabalho 
de articulação horizontal e vertical de conteúdos por trimestre; 

• Cada grupo disciplinar estabelece as atividades a desenvolver no âmbito da biblioteca escolar, do 
Mês do Saber. aLer+ e da Semana da Leitura; 

• Destas planificações resultam as propostas de atividades que devem ser entregues ao 
coordenador de estabelecimento, na educação pré-escolar e 1.º Ciclo, e ao Coordenador de 
Departamento, nos restantes Ciclos, que as farão chegar ao coordenador do PAA para 
apresentação em reunião de conselho pedagógico. 

• Desta organização deve resultar um documento por ano de escolaridade, grupo disciplinar e 
estabelecimento escolar, para cada trimestre que deve ser entregue na Direção sempre antes da 
sua implementação. 
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ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO - 2018/2019 
 

O presente documento “Organização do ano letivo 2018/2019” estabelece algumas orientações para 
o próximo ano letivo, em particular, para os “Critérios de Constituição de Turmas” e os “Critérios para a 
Elaboração dos Horários”.  

Para além de dar cumprimento à legislação em vigor sobre estas matérias, este documento define 
procedimentos e práticas que visam a consolidação da organização curricular e escolar nas escolas do 
Agrupamento.  

As opções organizativas e pedagógicas delineadas neste documento tiveram como base os 
diplomas legais e os documentos estruturantes do Agrupamento.  
 

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica definidos no Projeto 
Educativo e no Regulamento Interno, competindo à Diretora aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e 
rentabilização de recursos humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes na 
legislação em vigor (Despacho normativo n.º 10-A/2018 de 19 de junho).  

Na constituição das turmas é respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, podendo, no 
entanto, a Diretora, após ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam determinantes 
para a promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar. 

Deve ser respeitada a legislação em vigor quanto ao número mínimo e máximo de alunos, quer na 
abertura de turmas, de curso, de opção ou de disciplina de especificação, quer no que diz respeito a 
desdobramento de turmas.  
 

Educação Pré-Escolar 

1 - Na educação pré-escolar, os grupos são constituídos por um número mínimo de 20 e um 
máximo de 25 crianças. 

2 - Os grupos da educação pré-escolar são constituídos pelo número mínimo de 20 crianças, 
sempre que em relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida de acesso à 



Projeto Educativo 
2017-2021 

____________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
AE Dr. Mário Fonseca 

58 

aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração da criança em grupo reduzido, não 
podendo este incluir mais de duas, nestas condições. 

3 - A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 
permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

4 - Constituição de grupos heterogéneos com inclusão de alunos de diferentes idades, tendo em 
consideração as novas orientações curriculares da Educação Pré-escolar. 

5 -  Por determinação do disposto no Despacho normativo n.º10-A/2018 de 19 de junho, propõem-
se os seguintes critérios de natureza pedagógica a observar na constituição de turmas da 
educação pré-escolar: 

a) Aquando da entrada da criança no Jardim de Infância, independentemente do número de 
lugares em funcionamento, esta deve integrar-se, preferencialmente, em grupo 
heterogéneo relativamente à idade, proporcionando, em simultâneo e sempre que 
possível, a equidade de género (M/F) em cada turma. Sempre que o número de crianças 
a isso obrigue, poderão constituir-se grupos mais homogéneos. 

b) Sempre que se apresentem à matrícula irmãos, nomeadamente gémeos, a inscrição e 
frequência na mesma ou em turma diferente depende da vontade expressa do 
encarregado de educação e disponibilidade existente no estabelecimento, preconizando-
se a sua separação. 

c) Mediante análise das caraterísticas da população escolar e sempre que se observem 
crianças provenientes de etnias ou com problemáticas comportamentais associadas, 
estas devem ser integradas equilibradamente nas diferentes turmas do estabelecimento. 

d) Nos anos sequenciais da educação pré-escolar, deve dar-se continuidade ao grupo, 
integrando elementos que respeitem o equilíbrio. 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

1 - As turmas do 1.ºano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos demais anos do 1.º 
ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos. 

2 - As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que 
incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 18 alunos. 
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3 - As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, 
que incluam alunos de mais de 2 anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos. 

4 - Por determinação do disposto no Despacho normativo n.º10-A/2018 de 19 de junho, propõem-
se os seguintes critérios de natureza pedagógica a observar nas turmas do 1.º Ciclo: 
a) Na primeira matrícula deve, sempre que possível, respeitar-se a continuidade do grupo 

vindo da educação pré-escolar, atendendo à instituição de origem, de modo a facilitar a 
integração do aluno no novo meio, salvo indicação em contrário. 

b) Na formação de turmas de 1.º ano deve, sempre que possível, atender-se à especificidade 
dos alunos mediante as indicações dadas pelos educadores de infância em reunião de 
núcleo do conselho de docentes ou em reunião de articulação, para uma distribuição 
equilibrada dos alunos, face às caraterísticas e/ou problemáticas identificadas. 

c) Privilegia-se a formação das turmas por ano de escolaridade mantendo, sempre que 
possível, a sua formação inicial ao longo dos quatro anos de escolaridade. 

d) Mediante proposta do professor titular de turma, ouvido o conselho de docentes, os alunos 
que revelem irregular desenvolvimento nas aprendizagens ou que tenham ficado retidos 
podem, mudar de turma e preferencialmente, frequentar uma turma adequada ao seu nível 
de desenvolvimento e/ou ano de escolaridade. Os alunos retidos devem ser distribuídos, 
sempre que possível, de forma equitativa, pelas turmas da mesma escola. 

e) Os alunos de etnia e/ou os que evidenciam comportamentos menos facilitadores devem, 
sempre que possível, ser distribuídos equilibradamente pelas turmas da mesma escola. 

f) Após o período de matrículas e renovação de matrículas, os coordenadores dos 
estabelecimentos do 1.º ciclo são convidados a apresentarem a proposta de constituição 
de turmas da sua escola, sujeita a apreciação e retificação pela direção, respeitando o 
preceituado nos normativos legais e a proposta da rede escolar, a qual terá de ser 
analisada para aprovação por parte do Conselho Pedagógico. 

g) Por deliberação da Diretora, mediante proposta do conselho de docentes, podem ser 
constituídos temporariamente grupos homogéneos em termos de desempenho 
escolar/ritmos de aprendizagem, tendo em vista a promoção do sucesso e o combate ao 
abandono escolar, de acordo com os recursos da escola e a pertinência das situações. 
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2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

1 - As turmas dos 5.º e 7.º anos de escolaridade, são constituídas por um número mínimo de 24 
alunos e um máximo de 28 alunos. 

2 - As turmas dos 6.º, 8.º e 9.ºs anos de escolaridade, são constituídas por um número mínimo de 
26 alunos e um máximo de 30 alunos. 

3 - As turmas dos cursos de educação e formação são constituídas por um número mínimo de 15 
alunos e um máximo de 20 alunos. Podem frequentar os cursos de educação e formação do 
ensino básico, os alunos com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar. 

4 - Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção 
do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola, é de 20 alunos. 

5 - Como estratégia facilitadora do normal funcionamento da turma no 5.º ano, sempre que se 
justifique, as turmas anteriores do 4.º ano podem ser desmembradas, procurando-se a 
integração dos seus elementos, em grupos funcionais. 

6 - O ensino básico funciona como um todo e não por disciplinas; no 7.º ano de escolaridade a 
oferta da LE2 deve ser única para cada turma. 

7 - As turmas constituem-se, respeitando as escolas de origem e zonas geográficas de 
proveniência, dentro do concelho, procurando a heterogeneidade e equilíbrio no domínio dos 
comportamentos, atitudes e caraterísticas de desenvolvimento, inclusivamente no que concerne 
às crianças com necessidades educativas especiais. 

8 - Os alunos retidos serão distribuídos pelas turmas, de acordo com o seu perfil e caraterísticas da 
turma que irão integrar. 

 

Ensino Secundário 

1 - Cada turma deverá situar-se: 
a) Num mínimo de 24 alunos e num máximo de 30 alunos, nos cursos do ensino profissional. 
b) Num mínimo de 26 alunos e num máximo de 30 alunos, nos cursos Científico-

Humanísticos de Ciências e Tecnologias e de Línguas e Humanidades. 
2 - A abertura de uma disciplina de opção está condicionada à existência de um número mínimo de 

20 alunos. O funcionamento de turmas/disciplinas com número inferior apenas poderá ocorrer se 
as mesmas forem únicas e tiver sido assegurada prévia autorização. 
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3 - Em face de insuficiente número de alunos para constituir turma, para abrir disciplina de opção ou 
curso, deve recorrer-se à ordem de preferência referida pelos alunos no ato da matrícula, ou, 
quando possível, convocar os alunos para auscultar a sua preferência. 

4 - No 10.º Ano dos cursos Científico-Humanísticos, as turmas devem, dentro do mesmo curso, ser 
homogéneas no que se refere às línguas estrangeiras e às disciplinas de opção, de forma a evitar 
ao máximo os desdobramentos e as junções de turmas. Se possível não dispersar os alunos de 
EMR. 

5 - As vagas existentes em cada curso/turma são preenchidas no respeito pelas prioridades e 
critérios previstos nos artigos 11.º 12.º do Despacho Normativo n.º 6/2018. Esgotados estes 
critérios, o AE dará prioridade aos alunos com melhores classificações/níveis obtidos na 
frequência do 3.ºperíodo, no ano anterior, em todas as disciplinas obrigatórias (Ensino Básico) ou 
ainda, no ensino secundário: 

a) Em Português, Matemática, Físico-Química e Ciências Naturais para o curso de Ciências 
e Tecnologias; 

b) Em Português, Inglês, Francês/Espanhol e História para o curso de Línguas e 
Humanidades; 

 

Disposições comuns 

1 - As turmas do ensino básico regular e dos cursos profissionais são constituídas pelo número 
mínimo de 20 alunos, sempre que em relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida 
de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em turma 
reduzida, não podendo esta incluir mais de dois, nestas condições. 

2 - A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 
permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

3 - Na constituição de turmas deverá atender-se, sempre que possível, à distribuição equitativa dos 
alunos com necessidades educativas especiais (NEE), não devendo ultrapassar um total de 4 
alunos por turma. 

4 - A coordenadora da educação especial comunicará à Direção a lista de alunos com necessidades 
educativas especiais, com indicação das medidas do regime educativo especial a adotar. 
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5 - A constituição ou a continuidade, a titulo excecional, de turmas com número inferior ao 
estabelecido na legislação em vigor e orientações dadas pelo gabinete de Sua Excelência a 
Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, carece de autorização dos serviços do 
Ministério da Educação competentes, mediante análise de proposta fundamentada da Diretora. 

6 - A constituição ou a continuidade, a titulo excecional, de turmas com número superior ao 
estabelecido na legislação em vigor e orientações dadas pelo gabinete de Sua Excelência a 
Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, carece de autorização do Conselho 
Pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada da Diretora. 

7 - A proposta fundamentada referida nos pontos 5 e 6, deverá obedecer aos seguintes 
pressupostos: 

a) Observância de critérios de eficaz gestão dos recursos humanos disponíveis, devendo 
proceder-se à junção de turmas quando tal se torne necessário para assegurar o 
funcionamento de uma disciplina. 

b) Garantir a continuidade dos estudos a alunos em risco de abandono escolar. 
c) Inexistência de outra escola no concelho que ofereça o mesmo curso/disciplina. 
d) Inexistência de vaga noutra escola do concelho. 
e) Necessidade de adequação da oferta educativa à realidade sociológica dos alunos e ao 

seu perfil sociocultural. 
f) Adequação às necessidades do tecido empresarial. 
g) Carácter inovador do curso, tendo em conta o meio socioeconómico em que se insere. 

8 - Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção ou apenas com 
alunos de grupos socioculturais e étnicos de cariz minoritário, com exceção de projetos 
devidamente fundamentados e aprovados pela Diretora, ouvido o Conselho Pedagógico, e 
mediante autorização dos serviços do Ministério da Educação territorialmente competentes. 

9 - As turmas são constituídas, sempre que possível, tendo em conta o equilíbrio entre o número de 
alunos do sexo feminino e do sexo masculino. 

10 - A continuidade na composição da turma pode ser quebrada: 
a) Por questões disciplinares. 
b) Por imperativos de natureza pedagógica, devidamente fundamentados pelo Conselho de 

Docentes/Conselho de Turma do ano anterior. 
c) Devido às disciplinas de opção. 
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11 - Os alunos que, por motivo de doença, prática desportiva federada ou outros motivos familiares 
considerados relevantes, tenham necessidade de frequentar determinado turno letivo, deverão 
juntar, aquando do preenchimento dos documentos de matrícula ou de atualização do processo 
individual do aluno, a declaração das entidades em conformidade com a situação. A não 
apresentação das declarações referidas, impedirá a sua análise e tomada de decisão pela 
Diretora. 

12 - Os alunos provenientes de países estrangeiros que revelem especiais dificuldades ao nível da 
Língua Portuguesa deverão, quando tal for possível, ser integrados na mesma turma a fim de 
facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto. 

13 - No ato de matrícula ou da sua renovação, devem os encarregados de educação, ou os alunos 
maiores de 18 anos, expressar o desejo de frequentar ou não a disciplina de Educação Moral e 
Religiosa. No caso de opção pela sua frequência, deverá ser claramente indicada a confissão 
religiosa pretendida. 

14 - No ensino básico e no ensino secundário a constituição de turmas de EMRC obedece ao disposto 
no artigo 6º do Decreto-Lei n.º 70/2013 de 23 de maio. 

15 - Compete aos Serviços Administrativos assinalar na lista dos alunos de cada turma aqueles que 
se inscreveram na Disciplina de Educação Moral e Religiosa, especificando a confissão 
pretendida. 

16 - Quaisquer indicações escritas dos Professores Titulares de Turma, Conselhos de Turma e 
Encarregados de Educação, poderão entrar em consideração para a constituição de turmas, 
desde que não contrariem a legislação e regulamentos em vigor. 

 

MATRÍCULAS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 

Turmas de Educação Pré-Escolar 

1 - Na matrícula de crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar devem ser observadas, 
sucessivamente, as seguintes prioridades:  

a) Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até 31 de dezembro; 
sucessivamente pela ordem indicada;  

b) Crianças que completem os 3 anos até 15 de setembro;  
c) Crianças que completem os 3 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 
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2 - No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de 
desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades, 
de acordo com o artigo: 

a) Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com 
o artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do novo 
diploma sobre educação inclusiva;  

b) Crianças filhas de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da 
Lei n.º 90/2001, de 20 de Agosto;  

c) Crianças com irmãos a frequentarem o estabelecimento de educação pretendido;  
d) Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 
e) Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 
educação pretendido; 

f) Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área 
de influência do estabelecimento de educação pretendido;  

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

h) Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 
pretendido;  

i) Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 
estabelecimento de educação e de ensino. 

3 - Na renovação de matrícula na educação pré-escolar deve ser dada prioridade às crianças que 
frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar, 
aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores.  

 

Turmas do Ensino Básico 

1 - No ensino básico, as vagas existentes em cada escola ou agrupamento de escolas para matrícula 
ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:  
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a) Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de 
acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades 
específicas de educação, conforme o previsto nos n.º 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -
Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do novo diploma sobre educação 
inclusiva;  

b) Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos pelas 
condições referidas na alínea anterior e com currículo específico individual, conforme 
definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou 
do novo diploma sobre educação inclusiva;  

c) Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico 
no mesmo agrupamento de escolas; 

d) Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e ensino;  
e) Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na 

área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 
f) Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e 
de ensino pretendido; 

g) Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de ensino, dando-se prioridade de entre estes, aos alunos 
que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação e de 
ensino do mesmo agrupamento de escolas; 

h) Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições 
particulares de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou 
num estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência 
aos que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento de educação e 
ensino escolhido; 

i) Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino;  

j) Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de 
matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 
estudos no estabelecimento de educação e ensino;  
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k) Que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, tendo 
prioridade os alunos mais velhos, sendo que as crianças nestas condições poderão obter 
vaga até 31 de dezembro do ano correspondente, dependendo a sua aceitação definitiva 
da existência de vaga nas turmas já constituídas.  

2 - Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior, podem ser definidas no 
regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino outras prioridades e ou critérios 
de desempate. 

 

Turmas do Ensino Secundário, exceto do Ensino Profissional  

1 - As vagas existentes no Agrupamento para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas 
dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:  

a) Com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com o artigo 
19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do novo diploma 
sobre educação inclusiva; 

b) Que frequentaram a escola no ensino secundário no ano letivo anterior;  
c) Que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no 10.º ano de escolaridade, em função 

do curso pretendido.  
d) Aos candidatos referidos no ponto anterior é dada prioridade em função do curso 

pretendido de acordo com os seguintes critérios:  
i. Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo 

com o artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual 
ou do novo diploma sobre educação inclusiva; 

ii. Alunos que tenham frequentado no ano letivo anterior a escola onde se pretenda a 
matrícula ou a renovação da matrícula;  

iii. Alunos com irmãos já matriculados na escola ou agrupamento de escolas;  
iv. Alunos que comprovadamente residam ou cujos pais ou encarregados de 

educação comprovadamente residam na área geográfica do agrupamento;  
v. Alunos que desenvolvam ou cujos pais ou encarregados de educação 

desenvolvam a sua atividade profissional na área geográfica do agrupamento;  
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vi. Classificação obtida nas disciplinas da componente específica do Curso para o 
qual pretendem ingressar. 

 

Turmas do Ensino Profissional  

1 - As vagas existentes no Agrupamento para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas 
dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:  

a) Com necessidades educativas especiais, nos termos da lei, ou cujo percurso educativo 
anterior revele uma especial vocação para a frequência do ensino profissional (alunos 
provenientes de Cursos de Educação e Formação), ou quando a sua frequência se revele 
de manifesto interesse educativo para o jovem;  

b) Que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no primeiro ano do ciclo de formação 
do curso pretendido;  

c) Que tenham frequentado a escola no ano letivo anterior, com assiduidade, quando se trate 
de candidatos que pretendam matricular-se num curso profissional, sendo titulares de 
habilitações adquiridas em países estrangeiros, bem como daqueles que, por via de 
permeabilidade ou de mudança de curso, nas situações e nas condições em que são 
legalmente permitidas, pretendam ingressar num dos cursos a que se refere o número 
anterior, preferindo, entre estes, aqueles que, além da assiduidade, obtiveram 
aproveitamento.  

d) Em caso de igualdade registada entre os candidatos dar-se-á prioridade, sucessivamente:  
i. Aos candidatos com irmãos já matriculados na escola ou agrupamento de escolas;  
ii. Aos candidatos mais novos;  
iii. Aos candidatos cuja residência ou atividade profissional dos pais ou encarregado 

de educação se situe na área geográfica do estabelecimento de ensino. 
 

SERVIÇO DOCENTE 

Componente letiva 

1 - A componente letiva a constar no horário semanal de cada docente encontra-se fixada no artigo 
77.º do ECD, considerando-se que está completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso do 
pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ou 22 horas semanais 
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(1100 minutos), no caso do grupo de recrutamento Inglês (1º Ciclo do Ensino Básico) e no caso 
do pessoal docente dos restantes níveis de ensino, incluindo os grupos de recrutamento da 
Educação Especial. 

2 - Nos termos do artigo 79.º do ECD, a componente letiva do trabalho semanal a que estão 
obrigados os docentes dos 2.º e 3º ciclos do ensino básico e da educação especial é reduzida em 
2, 4 ou 8 horas, consoante a idade e o tempo de serviço.  

3 - O serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola tem prioridade sobre 
qualquer outro para efeitos do preenchimento da componente letiva a que cada docente está 
obrigado pelo disposto nos artigos 77.º e 79.º do ECD.  

4 - A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não podendo, em caso 
algum, conter qualquer tempo de insuficiência. 

5 - A eventual atribuição de serviço docente extraordinário, nos termos definidos no artigo 83.º do 
ECD, visa dar resposta a situações ocorridas no decurso do ano letivo, para as quais seja 
insuficiente a aplicação de algum dos mecanismos previstos no n.º 7 do artigo 82.º do ECD, no 
que às ausências de curta duração diz respeito e sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 83.º 
do ECD.  

 

Componente não letiva 

1 -  A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 82.º do ECD e 
abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na escola.  

2 -  A Diretora estabelece o tempo de 2 horas para os docentes do Pré-escolar e do 1º Ciclo e de 150 
minutos semanais, a incluir na componente não letiva de estabelecimento de cada docente dos 
restantes níveis de educação e ensino, de modo a que: 

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos 
alunos; 

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação 
dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar, nomeadamente 
através da criação do clube de expressões;  

c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à Equipa TIC; 
d) Fiquem asseguradas as atividades de trabalho colaborativo entre os docentes. 
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3 - Sempre que um docente tenha, no mesmo dia, serviço letivo distribuído em diferentes 
estabelecimentos do mesmo agrupamento, o tempo de deslocação entre eles é considerado 
como componente não letiva de estabelecimento. 

 

Distribuição do serviço docente 

1 - A distribuição de serviço concretiza-se com a entrega de um horário semanal a cada docente da 
educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, do ensino secundário e da 
educação especial, no início do ano letivo ou no início da sua atividade, sempre que esta não 
coincida com o início do ano letivo. 

2 -  Os critérios em que assenta a distribuição do serviço docente são definidos pela Diretora e visam 
a gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, tanto na adaptação aos fins educativos a que 
se destinam como na otimização do potencial de formação de cada um dos docentes. 

3 - Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar outra 
disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferente ciclo ou nível de ensino, desde que 
sejam titulares da adequada formação científica. 

4 - Sempre que num grupo de recrutamento se verifique a necessidade de afetação de horas letivas 
resultante de impedimentos temporários de professores, serão as mesmas distribuídas, 
prioritariamente, a docentes em serviço no agrupamento.  

5 - Na definição das disciplinas de Oferta de Escola ou de Oferta Complementar deve ser 
assegurada prioritariamente uma gestão racional e eficiente dos recursos docentes existentes no 
agrupamento. 

6 - A responsabilidade última da distribuição de serviço e consequente elaboração dos horários é da 
competência da Diretora e obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica. 

7 - Na distribuição de serviço dever-se-á ter em linha de conta a adequação do perfil do professor às 
necessidades da turma, designadamente quanto àquelas que apresentem problemas de 
assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, etc. 

8 - Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a exame final a professores para 
os quais haja previsibilidade de ausência prolongada.  

9 -  A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada e, 
sempre que possível, não superior a três. 
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10 - Evitar a atribuição ao docente de um número superior a sete turmas, com exceção das situações 
limite, como é o caso das disciplinas que têm apenas um tempo semanal.  

11 - Dentro de cada ciclo de ensino, será dada prioridade ao acompanhamento dos alunos pelos 
mesmos docentes ao longo dos anos desse ciclo. 

12 - Não devem ser atribuídas aos professores turmas onde se encontrem seus familiares. 
 

Crédito horário 

1 - O crédito horário constitui um conjunto de horas atribuído a cada escola e destina-se 
prioritariamente a garantir a implementação de medidas didáticas e pedagógicas de promoção do 
sucesso educativo nos diferentes níveis de ensino. 

2 - O crédito horário destina-se, ainda, ao exercício de: 
a) Funções de coordenação educativa e supervisão pedagógica; 
b) Funções de direção de turma; 
c) Funções de assessoria à direção; 
d) Atividades de manutenção e gestão dos recursos tecnológicos, bem como de 

programação e desenvolvimento de atividades educativas que os envolvam. 
3 - Com exceção das funções previstas na alínea b) do número anterior, a utilização das horas de 

crédito horário para o exercício das funções e atividades previstas nas restantes alíneas apenas 
pode ter lugar quando as horas da componente não letiva se revelem insuficientes.  

4 - Para o exercício das funções de direção de turma cada escola gere quatro horas semanais, a 
repartir entre a componente não letiva e as horas resultantes do crédito horário, garantindo neste, 
um mínimo de duas horas. Até duas destas horas podem ser atribuídas a outro docente do 
conselho de turma que seja responsável pelo acompanhamento dos alunos da turma. 

Medidas de promoção do sucesso educativo 

1 - As horas de apoio educativo para os alunos dos três ciclos do ensino básico e do ensino 
secundário utilizam-se, apenas, com base nas necessidades reais que em cada momento do ano 
letivo são identificadas. 

a) Nas turmas nas quais, por motivos não imputáveis à escola, o número de aulas dadas, 
numa determinada disciplina, tenha sido muito inferior ao número de aulas previstas, será 
dado um reforço nas disciplinas em questão. 
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2 - Para efeitos do disposto no número anterior deve ser tido em consideração o previsto na alínea 
m) do n.º 3 do artigo 82.º do ECD nos casos de apoio educativo individual (só nas horas da 
componente não letiva). 

3 - A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula deve assentar numa lógica de trabalho 
colaborativo entre os docentes envolvidos. A coadjuvação deve ser, primordialmente, nas 
disciplinas que serão alvo de provas de aferição, provas finais/exames. 

4 - O Apoio ao Estudo do 2.º ciclo do ensino básico é oferecido com recurso exclusivo às horas da 
componente não letiva de estabelecimento e do crédito horário. 

5 - O Apoio ao Estudo do 5.º ano é atribuído aos professores das disciplinas em que se realizem 
provas de aferição. 

6 - O Apoio ao Estudo do 6.º ano é atribuído aos professores das disciplinas de Português e 
Matemática. 

7 - A concretização da Oferta Complementar dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico é garantida com 
recurso exclusivo às horas do crédito horário. 

8 - O recurso à contratação para a implementação de medidas de promoção do sucesso educativo 
pode acontecer, apenas, quando a componente letiva dos docentes de carreira se encontrar 
totalmente preenchida. 

 

Apoio tutorial específico 

1 - É disponibilizado às escolas um crédito horário adicional a fim de ser prestado um apoio tutorial 
específico aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico que ao longo do seu percurso escolar 
acumulem duas ou mais retenções. 

2 - Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos. 
3 - Para o acompanhamento do grupo de alunos referido no número anterior, são atribuídas ao 

professor tutor quatro horas semanais. 
4 - Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever tempos comuns para a 

intervenção do professor tutor. 
5 - O apoio tutorial específico rege-se por regulamento próprio. 
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Horários dos alunos 

O horário dos alunos deverá ser elaborado de acordo com critérios de natureza pedagógica 
que melhor enquadrem as metas e finalidades do projeto educativo e a ocupação dos tempos escolares 
promovendo o sucesso escolar através de medidas adequadas aos alunos. 
 

Pré-escolar 

1 - O horário dos docentes da Educação Pré-Escolar é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, 
tendo diariamente 5 horas letivas e 2 horas da componente não letiva de estabelecimento. 

2 - Uma das horas da componente não letiva do docente deve ser destinado à supervisão das 
atividades de animação e apoio à família (AAAF) e a outra hora para atendimento dos 
Encarregados de Educação. 

3 - O horário dos alunos da Educação Pré-Escolar é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, 
tendo diariamente 5 horas letivas, reforçadas depois com o prolongamento do horário da manhã e 
da tarde cuja frequência é opcional por parte dos encarregados de educação, cujos horários são 
definidos no regimento interno de cada estabelecimento de educação e ensino. 

4 - No restante período as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) serão dinamizadas pelo 
pessoal afeto ao Município de Lousada no prolongamento de horário da manhã e da tarde. 

5 - O serviço de refeições está incluído nas atividades de animação e apoio à família, competindo ao 
pessoal afeto à autarquia a confeção e acompanhamento das crianças ao longo desse período.  

 

1.º Ciclo 

1 - O horário dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, 
num total de 25 horas semanais letivas (com intervalos de 30 minutos diários incluídos) e de 5 
horas para as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º e 2.º anos e de 3 horas para 
o 3º e 4.º anos devido à introdução do Inglês (2 horas) como componente da matriz curricular.  

2 - No primeiro e segundo anos de escolaridade terão como AEC as atividades de Expressão 
Dramática (2h), Atividade Física Desportiva (2h) e Música (1h). No terceiro e quarto ano terão 
como AEC as atividades da Natação (2h) e Música (1h). 

3 - As áreas curriculares de Português e Matemática deverão ser trabalhadas, preferencialmente, no 
período da manhã.  
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4 - As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) devem ser trabalhadas, preferencialmente, no 
período da tarde após as atividades letivas do professor titular de turma, podendo, 
excecionalmente, ocorrer numa manhã. A flexibilização deve ocorrer, no máximo em dois dias 
semanais, preferencialmente na parte da tarde. Excecionalmente, sempre que não for possível 
realizar as AEC de tarde, poderá fazer-se a flexibilização numa manhã. 

5 -  Uma das horas da componente não letiva é para atendimento aos encarregados de educação e a 
outra hora para supervisão das Atividades de Animação e Apoio à Família, no caso do Pré-
escolar e para Supervisão das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no caso dos 
docentes do 1º Ciclo, e ainda, no caso dos coordenadores de estabelecimento, esta hora será 
destinada às respetivas coordenações de estabelecimento.  

 

2.º e 3.º Ciclos e Secundário 

1 - A distribuição da carga horária semanal e os critérios de distribuição das disciplinas deve ter em 
consideração uma distribuição equilibrada ao longo da semana assegurando, sempre que 
possível, a concentração máxima das atividades escolares da turma num só turno do dia 
(manhã), prevendo-se a quarta-feira de tarde sem atividades letivas.  

2 - Nos dias com maior número de aulas, as atividades letivas não devem ir além dos 8 tempos de 50 
minutos diários. 

3 - Nas turmas dos cursos vocacionais e profissionais, o número de tempos letivos não deve ser 
superior a 8 em cada dia de aulas, podendo ser de 9, excecionalmente em dois dias da semana. 

4 - Nenhuma turma poderá ter mais de 6 tempos letivos consecutivos e o limite de tempo máximo 
admissível entre aulas de dois turnos é de 125 minutos.  

5 - Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se integrem 
disciplinas de caráter teórico e disciplinas de caráter prático.  

6 -  A elaboração dos horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. 
No entanto, procurar-se-á concentrar as aulas de cada turma na mesma sala.  

7 - As disciplinas de carácter mais teórico deverão ser lecionadas preferencialmente no período da 
manhã, devendo no período da tarde ser lecionadas, sempre que possível, as disciplinas de 
caráter prático. 
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8 -  Os blocos das disciplinas de Língua Estrangeira I e de Língua Estrangeira II não deverão 
funcionar no mesmo período do dia (manhã/tarde) 

9 -  Os blocos das disciplinas de Língua Estrangeira e de Educação Física não devem ser lecionados 
em dias imediatamente seguidos. Relativamente às restantes disciplinas, quando a carga letiva 
tiver que ser distribuída por dois dias, deve evitar-se, também, que estes sejam seguidos. Esta 
situação aplica-se também às disciplinas da componente geral do ensino secundário.  

10 - As disciplinas de Educação Física, Educação Visual, Educação Tecnológica e Oficina Artística 
(Oferta de Escola), devem estar distribuídas ao longo do horário semanal dos alunos, de modo a 
evitar-se num mesmo dia, o funcionamento de mais do que duas das disciplinas referidas. 

11 - As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período para 
almoço no horário da respetiva turma. 

12 - Por questões de saúde e de segurança, as aulas de Educação Física que ocorrem da parte da 
tarde devem ser antecedidas de uma aula teórica, ou prática, de outra disciplina.  

13 - O Desporto Escolar deverá ser atribuído nos últimos blocos da tarde, preferencialmente das 
17:30h – 18:20h, com exceção da 4.ªfeira. 

14 - Os horários poderão ser pontualmente alterados para efeitos de substituição de aulas resultantes 
da ausência de docentes. 

 

Desdobramento de turmas 

1 - É permitido o desdobramento de turmas exclusivamente para a realização de trabalho prático ou 
experimental: 

a) nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química do 3.º ciclo do ensino básico: 
i. quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20; 
ii. no tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 

b) Nas disciplinas bienais de Biologia e Geologia e Física e Química A, no secundário: 
i. quando o número de alunos da turma for superior a 20; 
ii. no tempo correspondente a um máximo de 150 minutos. 

c) nas disciplinas anuais de Biologia e Química, no secundário:  
i. quando o número de alunos da turma for superior a 20; 
ii. no tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 
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Direção de turma 

1 - A direção de turma deve ser atribuída, preferencialmente, a um professor que tenha todos os 
alunos da turma e que sempre que possível: 

a) tenha bom relacionamento interpessoal com os alunos e encarregados de educação; 
b) seja capaz de favorecer as interações sociais entre os vários elementos da comunidade 

educativa; 
c) tenha perspicácia na deteção e subtileza no tratamento de situações problemáticas; 
d) evidencie capacidade de orientação ativa e dinâmica dos alunos e famílias; 
e) mostre disponibilidade para fomentar o carácter integrador e globalizante da formação dos 

seus alunos; 
f) pertença, preferencialmente e sempre que possível, ao Quadro de Nomeação Definitiva do 

agrupamento; 
g) Cada DT tem, no seu horário 1 hora de atendimento aos Pais e EE, 2h com a turma (hora 

de DT/Tutoria) e uma hora de trabalho administrativo. 
h) A hora de atendimento do DT deve ser compatível com a disponibilidade da maioria dos 

Pais e Encarregados de Educação. As reuniões de conjunto serão sempre marcadas 
depois das 18:30 horas. 

 

Atividades Pedagógicas 

1 - As horas resultantes da componente para a atividade pedagógica do crédito horário destinam-se 
à implementação das medidas de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono 
escolar, designadamente as de: 

a) Apoio a grupos de alunos, tanto no sentido de ultrapassar dificuldades de aprendizagem 
como de potenciar o desenvolvimento das mesmas: 

i. no 1.º Ciclo, atribuição de horas de apoio educativo a docentes do mesmo ou de 
outro ciclo e nível de ensino para os alunos que transitaram para o 2.º ano de 
escolaridade com insucesso no 1.º ano de escolaridade e para os alunos retidos no 
2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade, para garantir um acompanhamento eficaz face 
às primeiras dificuldades detetadas. 
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ii. alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) com Acomodações 
Curriculares Individuais (ACI), atribuição do apoio educativo, sempre que possível, 
aos docentes de Português e Matemática da própria turma. 

iii. alunos com NEE com Adaptações Curriculares Significativas (ACS), atribuição do 
apoio educativo aos docentes de Educação Especial. 

iv.  alunos com NEE, atribuição de 1 hora de Tutoria ao docente de Educação 
Especial. 

b) Concretização da Oferta Complementar prevista na matriz curricular dos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico: 

i. no 1.º Ciclo serão trabalhados na Oferta Complementar projetos locais, temas de 
saúde, educação para a cidadania e das Ciências Experimentais (prática 
laboratorial); 

ii. nos 2.º e 3.º ciclos e cursos a atribuição da componente curricular de Direção de 
Turma/Tutoria (DT/T) para a promoção integral dos alunos na área de cidadania. 
Esta componente é atribuída aos Diretores de Turma. 

c) Regime de coadjuvação dentro da sala de aula: 
i. No 1.º, 2.º e 3.º anos, sempre que possível, pelos docentes do 1.º Ciclo nas 

disciplinas estruturantes do ensino básico (Português e Matemática), sendo a 
distribuição das horas realizada de acordo com o Plano de Ação Estratégia (PAE) 
do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE); 

ii. no 4.ºano, sempre que possível, pelos docentes do 2.ºciclo (4 tempos), nas 
disciplinas estruturantes do ensino básico - Português (2 tempos) e Matemática (2 
tempos), tal como nas turmas mistas do 3.º/4.º ano; 

iii. No 9.º ano uma hora de coadjuvação a Português, uma hora a Matemática e, se 
possível, uma hora a Inglês, por docentes do mesmo grupo disciplinar, nas 
turmas com mais de 22 alunos. 
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CARGOS Horas a Atribuir 
Diretora – Ernestina Sousa 35h 
Subdiretora - Angelina Neves 9h 
Adjunto - António Brandão 20h 
Adjunta - Paula Carvalho 17h 
Adjunto - Joaquim Rocha 16h 
Assessoria 6h 
Coordenador de Estabelecimento EBS Lousada Norte, Lustosa  8h 
Coordenador Departamento Pré- Escolar  1h 
Coordenador do Departamento Curricular do 1.º e 2.º anos de escolaridade  3h 
Coordenador Departamento Curricular do 3.º e 4.º anos de escolaridade  3h 
Coordenador de Estabelecimento 1h 
Coordenadores de Departamento Curricular de: 
Línguas Estrangeiras + 1 adjunto (Fr/Esp)  3h/1h 
Matemática + 1 adjunto 4h/1h 
Ciências Sociais e Humanas + 2adjuntos (H e Geog)  4h/1h + 1h 
Expressões + 3 adjuntos (EM,EV e EF)  4h/ 1h + 1h + 1h 
Português + 1 adjunto  4h/1h 
Ciências Experimentais + 2 adjuntos (FQ e BG)  4h/ 1h + 1h 
Coordenador da Biblioteca Escolar  18h bib + 9h letivas 
A Verticalização dos conteúdos fica a cargo dos departamentos curriculares/grupos disciplinares/anos de escolaridade. 
Coordenador PAA  2h 
Coordenador da Formação e Oferta Formativa  5h 
Coordenador da equipa da Educação Especial  4h 
Coordenador de Diretores Turma - EBS Dr. Mário Fonseca e EBS Lousada Norte 5h + 5h 
Diretor de Turma do Ensino Básico e Secundário 2h 
Diretor de Curso/DT  1h + 2h 
Responsável pelo Desporto Escolar  2h 
Coordenador da Secção Avaliação Interna (SAI)  2h 
Coordenador do Secretariado de Exames - EBS Dr. Mário Fonseca e EBS Lousada Norte 1h + 1h 
Coordenador Equipa TIC  4h 
Elemento da Equipa TIC  2h 
Secção da Segurança – EBS Dr. Mário Fonseca  1h 
Secção da Segurança – EBS Lousada Norte - Coordenador de Estabelecimento 
Coordenador do GApA - EBS Dr. Mário Fonseca e EBS Lousada Norte  2h +2h 
Coordenador Programa para a Educação e Saúde (PES) - EBS Dr. Mário Fonseca e Lousada Norte  2h + 2h 

 
NOTAS: Os docentes a quem for atribuído mais que um cargo têm aceitação do mesmo e parecer favorável do Conselho Geral. Os 
Assessores e Coordenadores não têm assento no CG. 
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OFERTA COMPLEMENTAR OFERTA DE ESCOLA 

1.º Ciclo 
Projetos locais 
Saúde - PES 
Educação para a cidadania 
Ciências Experimentais (prática laboratorial) 

AEC: 
Expressão Dramática 
AFD 
Música 
Natação 

 

Matrizes Curriculares do 1.º ciclo  

Componentes do currículo - Carga horária semanal 

Matriz Curricular do 1.º Ano 
(de acordo com o Decreto-lei n.º 55/2018, de 06 de julho) 

Componentes de currículo 
Carga horária semanal (b) 

(horas) 

1.º ano 

Português 

Ci
da

da
nia

 e 
De

se
nv

olv
im

en
to 

(f)
 

TI
C 

(f)
 

7 
Matemática 6,5 
Estudo do Meio 2,5 
Educação Artística 
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro, Dança e Música) (c) 4 
Educação Física (c) 
Apoio ao Estudo (d) 1,5 
Oferta Complementar (e) 1 
Total (g) 22,5+2,5=25,0 

Atividades de Enriquecimento Curricular (a) 
Expressão Dramática 2h 
AFD 2h 
Música 1h 

Educação Moral e Religiosa (h) 1 
 

 
(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de frequência 
facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver no ensino básico, com natureza eminentemente lúdica, formativa e 
cultural.  
(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.  
(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado, privilegiando, para o 
efeito, os recursos humanos disponíveis. 
(d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo, 
privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação. 
(e) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) identidade e documentos 
curriculares próprios. 
(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo.  
(g) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o tempo 
inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 
(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
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Matriz Curricular do 2.º, 3.º e 4.º Anos 
(de acordo com o Decreto-lei 176/2014, de 12 de dezembro) 

Componentes de currículo 
Carga horária semanal (b) 

(horas) 
2.º ano 3.º e 4.º anos 

Português 

Ed
uc

aç
ão

 pa
ra

 a 
Ci

da
da

nia
 (b

) 

TI
C 

(b
)  

7 7 
Matemática 7 7 
Estudo do Meio 3 3 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 3 
Apoio ao Estudo (a) 1,5 1,5 
Oferta Complementar (b) 1 1 
Inglês --- 2 
Total 22,5+2,5=25,0 25+2,5=25,0 

 
Atividades de Enriquecimento 
Curricular (c) 

Expressão Dramática 2h --------- 
AFD/Natação 2h 2h 
Música 1h 1h 

Educação Moral e Religiosa (d) 1h 
 

 
 (a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de 
Matemática, de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º. 
(b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para a cidadania e componentes de 
trabalho com as tecnologias de informação e de comunicação, de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º. 
(c) Atividade de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º No caso de estas atividades serem oferecidas por entidade exterior à escola, o que 
carece sempre de contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação e Ciência para que a sua duração exceda 3 horas 
nos 3.º e 4.º anos e 5 horas nos 1.º e 2.º anos de escolaridade. 
(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º. 
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Matriz Curricular do 5.º Ano  

Componentes de currículo (b) Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos (a) 

Áreas Disciplinares/ Disciplinas: Tempos Letivos Distribuição Semanal Total 

Línguas e Estudos Sociais 11  550 

Português 
5 100+100+50 250 

Reforço 25 minutos 

Inglês 3 100+50 150 

História e Geografia de Portugal 2 50+50 100 

Cidadania e Desenvolvimento 1 50 50 

Matemática e Ciências 7 350 350 

Matemática 5 100+100+50 250 

Ciências Naturais 2 50+50 100 

Educação Artística e Tecnológica 7 350 350 

Educação Visual 
2 100 100 

Reforço 25 minutos 

Educação Tecnológica 2 100 100 

Educação Musical 2 50+50 100 

Tecnologias de Informação e Comunicação 1 50 50 

Educação Física 3 100+50 150 

Ed. Moral Religiosa e Católica (c) 1 50 50 

Total 
28/29  1400/1450 

Reforço 50 minutos 

Oferta Complementar (d): Direção de Turma/Tutoria 2 50+50 100 

Apoio ao estudo (e) 2 50+50 100 

Complemento à Educação Artística: Oficina Artística  1 50 50 
 
(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 
(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do 
artigo 19.º  
(c) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos, a organizar na unidade definida pela 
escola. 
(d) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, através da utilização do conjunto de horas de crédito. 
Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista(m). 
(e) Componente de apoio às aprendizagens cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e 
as regras de frequência. 
(f) Componente que possibilita a frequência de outros domínios da área artística, ao longo do ciclo, cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem 
como a sua organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis, 
através da utilização do conjunto de horas de crédito. 
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Matriz Curricular do 6.º Ano  

Componentes do currículo Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos (a) 

Áreas Disciplinares: Tempos Letivos Distribuição Semanal Total 

Línguas e Estudos Sociais  11  550 (b) 

Português 5 100+100+50 250 

Inglês 3 100+50 150 

História e Geografia de Portugal 3 50+50+50 150 

Matemática e Ciências  7 7 350 (c) 

Matemática 5 100 +100 +50 250 
Ciências Naturais 
  

2 50+50 100 

Educação Artística e Tecnológica  6 6 300 (d) 

Educação Visual 2 100 100 

Educação Tecnológica 2 100 100 

Educação Musical  2 50+50 100 

Educação Física  3 100+50 150 

Ed. Moral Religiosa e Católica (e)  
1 50 50 

 Reforço 5 minutos 

Tempo a cumprir 27/ 28 27/ 28 1350/ 1400 

Oferta Complementar (f): Direção de 
Turma/Tutoria  2 50+50 100 

Apoio ao estudo (g) 4 50+50+50+50 200 
 

(a) Carga letiva semanal em minutos, referente a tempo útil de aula, ficando ao critério de cada escola a distribuição dos tempos pelas diferentes 
disciplinas de cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos — mínimo por área disciplinar e total por ano ou ciclo. 
(b) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Português. 
(c) Do total da carga, no mínimo, 250 minutos para Matemática. 
(d) Do total da carga, no mínimo, 90 minutos para Educação Visual. 
(e) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, com carga fixa de 45 minutos. 
(f) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível, nos termos do artigo 12.º 
(g) Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do conselho de turma e obtido o acordo 
dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13.º. 1 bloco semanal em coadjuvação a português e a matemática. 
 Se da distribuição das cargas horárias em tempos letivos semanais resultar uma carga horária total inferior ao tempo a cumprir, o tempo sobrante é 
utilizado no reforço de atividades letivas da turma. 
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Matriz Curricular do 7.º Ano 

Componentes de currículo (b) Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos (a) 

Áreas Disciplinares/ Disciplinas: Tempos Letivos Distribuição Semanal Total 

Português  4 100+100 200 

Línguas Estrangeiras  5  250 

Inglês 3 100+50 150 

Língua Estrangeira II 2 50+50 100 

Ciências Sociais e Humanas 6  300 

História 
3 50+50+50 150 

Reforço 25 minutos 

Geografia 2 50+50 100 

Cidadania e Desenvolvimento 1 50 50 

Matemática  4 100+50+50 200 

Ciências Físicas-Naturais  5  250 

Ciências Naturais 2 50+50 100 

Físico-Química 3 50+50+50 150 

Educação Artística e Tecnológica  4 200 200 

Educação Visual 
2 100 100 

Reforço 25 minutos 

Complemento à Educação Artística (c): Oficina Artística 1 50 50 

Tecnologias de Informação e Comunicação 1 50 50 

Educação Física 3 100+50 150 

Ed. Moral Religiosa e Católica (d) 1 50 50 

Total 
31/32 1550/1600 

Reforço 50 minutos 

Oferta Complementar (d): Direção de Turma/Tutoria 2 50+50 100 
 
(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 
(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral ou semestral, ou outra, de acordo com a alínea e) do n.º 2 
do artigo 19.º  
(c) Oferta de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 
(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos. 
(e) Componente destinada à criação de nova(s) disciplina(s) para enriquecimento do currículo, com recurso ao conjunto de horas de crédito. A(s) 
nova(s) disciplina(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares próprios. 
Disciplina(s) de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista(m). 
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Matriz Curricular dos 8.º e 9.º Anos 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos (a) 

8.º ano 9.º ano 

Áreas Disciplinares: Tempos 
Letivos 

Distribuição 
Semanal Total Tempos 

Letivos 
Distribuição 

Semanal Total 

Português  4 100+100 200 5* 100+100+50 250 

Línguas Estrangeiras  5  250 5  250 

Inglês 3 100+50 150 3 100+50 150 

Língua Estrangeira II 2 50+50 100 2 50+50 100 

Ciências Humanas e Sociais 4  200 5  250 

História 2 50+50 100 2 50+50 100 

Geografia 2 50+50 100 3 100+50 150 

Matemática  4 100+50+50 200 4* 100+100 200 

Ciências Físicas e Naturais  6  300 6  300 

Ciências Naturais 3 50+50+50 150 3 50+50+50 150 

Físico-Química 3 50+50+50 150 3 50+50+50 150 

Expressões e Tecnologias  6  300 (b) 5  250 

Educação Visual 
 
TIC 
Oferta de Escola: (c) 
Oficina Artística 
 
Educação Física 

2 100 100 2 100 100 

1 50 50 - - - 

1 50 50 - - - 

2 50+50 100 3 100+50 150 

Ed. Moral Religiosa e Católica (d) 
1 50 50 1 50 50 

Reforço 5 minutos Reforço 5 minutos 

Tempo a cumprir 29/30  1450/ 
1500 30/31  1500/ 

1550 
Oferta Complementar (e): Direção 
de Turma/Tutoria 2 50+50 100 2 50+50 100 
 

(a) Carga letiva semanal em minutos, referente a tempo útil de aula — mínimo por área disciplinar e total por ano ou ciclo. 
(b) Do total da carga, no mínimo, 90 minutos para Educação Visual; 
(c) Nos termos do disposto no artigo 11.º do DL nº 139/2012; 
(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do disposto no artigo 15.º DL nº 139/2012, com carga fixa de 45 minutos; 
(e) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito horário disponível; 
Se da distribuição das cargas em tempos letivos semanais resultar uma carga horária total inferior ao tempo a cumprir, o tempo sobrante é utilizado 
no reforço de atividades letivas da turma: 

 

50 minutos atribuídos à disciplina de Português no 9.º ano, de ajuste dos tempos letivos. 
*Coadjuvação de 50 minutos nas turmas com mais de 22 alunos a Português e Matemática.
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Matriz Curricular 10.º Ano – Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 

Componentes de formação (b) Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos (a) 
Tempos Letivos Distribuição Semanal Total 

Geral 

Português 4 100+100 200 
Língua Estrangeira, I,II ou III (c) 3 100+50 150 
Filosofia 3 100+50 150 
Educação Física 3 100+50 150 

 

Específica 

Matemática A  5 100+100+50 250 
Opções (c): (Bienal) 
Biologia e Geologia 7 100+100+150 350 
Física e Química A 7 100+100+150 350 
Geometria Desc. A  “ “ “ 
Opções (d): (anual) 
Biologia --- --- --- 
Física --- --- --- 
Geologia --- --- --- 
Química --- --- --- 
Opções (e): 
Antropologia --- --- --- 
Opções (f): 
A. Informáticas B  --- --- --- 
Ciência Política  --- --- --- 
Cl. da Literatura  --- --- --- 
Direito  --- --- --- 
Economia C  --- --- --- 
Filosofia A  --- --- --- 
Geografia C  --- --- --- 
Grego  --- --- --- 
Líng. Estrangeiras I,II ou III (f) (*) --- --- --- 
Psicologia B --- --- --- 

Educação Moral e Religiosa Católica (h) 1 50 

Total 32/33 1600/1650 
Reforço 30 minutos 

Cidadania e Desenvolvimento (k): Direção de 
Turma/Tutoria – EMRC (se a totalidade da turma tiver) 1 50 

 
(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de formação. 
(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º 
(c) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua 
no ensino secundário. 
No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I 
como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
(d) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(e) e (f) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções da alínea (e). 
(g) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 
(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos, a organizar na unidade definida pela escola. 
(i) Em função das opções dos diversos cursos científico -humanísticos. 
(j) Do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resulta um tempo total inferior ao total constante na matriz, ficando ao critério da escola a 
gestão do tempo sobrante. 
(k) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 
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Matriz Curricular 11.º e 12.-º Anos – Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias 

Componentes de formação 

Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos 

11.º ano 12.º ano 

Tempos 
Letivos 

Distribuição 
Semanal Total Tempos 

Letivos 
Distribuição 

Semanal Total 

Geral 

Português 4 100+100 200 5 100+100+50 250 
Língua Estrangeira, I,II ou III 
(b) 3 100+50 150   --- 

Filosofia 3 100+50 150   --- 
Educação Física 3 100+50 150 3 100+50 150 

 

Específica 

Matemática A  6 100+100+100 300 7 100+100+100+50 350 
 Reforço 30 minutos Reforço 15 minutos 
Opções (c): (Bienal) 
Biologia e Geologia 7 100+100+150 350 --- --- --- 
Física e Química A 7 100+100+150 350 --- --- --- 
Geometria Desc. A  6 100+100+100 300 --- --- --- 
Opções (d): (anual) 
Biologia --- --- --- 3 100+50 150 
Física --- --- --- “ “ “ 
Geologia --- --- --- 3 100+50 150 
Química --- --- --- 3 100+50 150 
Opções (e): 
Antropologia --- --- --- “ “ “ 
A. Informáticas B (f) --- --- --- 3 100+50 150 
Ciência Política (f) --- --- --- “ “ “ 
Cl. da Literatura (f) --- --- --- “ “ “ 
Direito (f) --- --- --- “ “ “ 
Economia C (f) --- --- --- “ “ “ 
Filosofia A (f) --- --- --- “ “ “ 
Geografia C (f) --- --- --- “ “ “ 
Grego (f) --- --- --- “ “ “ 
Línguas Estrangeiras I,II ou 
III (f) (*) --- --- --- “ “ “ 
Psicologia B (f) --- --- --- “ “ “ 

Tempo a cumprir 33  1650 21  1050 

Educação M. Relig. e Católica (g) 2 50+50 100 2 50+50 100 
Reforço 10 minutos Reforço 10 minutos 

Tempo a cumprir (h) 35  1750 23  1150 
 
(a) Carga letiva semanal em minutos, referente a tempo útil de aula — mínimo por disciplina e total por ano. 
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(d) (e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 
(f) Oferta dependente do projeto educativo da escola. 
(g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 
(h) Carga horária do curso a cumprir. 
Se, da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, resultar uma carga horária total inferior ao tempo a cumprir, o tempo sobrante é utilizado no reforço 
de atividades letivas da turma. 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos. 
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Matriz Curricular 10.º Ano – Curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades 

Componentes de formação (b) 
Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos (a) 

Tempos Letivos Distribuição Semanal Total 

Geral 

Português 4 100+100 200 
Língua Estrangeira, I,II ou III (c) 3 100+50 150 
Filosofia 3 100+50 150 
Educação Física 3 100+50 150 

 

Específica 

História A 5 100+100+50 250 
Opções (c): (Bienal) 
Geografia A 6 100+100+100 300 
Matemática Aplicada Ciências Sociais 6 100+100+100 300 
 
Opções (d): (anual) 
Filosofia A --- --- 
Geografia C --- --- 
Psicologia B --- --- 
Sociologia --- --- 
Latim B --- --- 
Lit. d L Portuguesas --- --- 
L.E - I,II ou III --- --- 
Opções (e): 
Antropologia --- --- 
Opções (f): 
A. Informáticas B --- --- 
Ciência Política --- --- 
Cl. da Literatura --- --- 
Direito --- --- 
Economia C  --- --- 

Educação Moral e Religiosa Católica (h) 1 50 

Total 30/31 1500/1550 
Reforço 20 minutos 

Cidadania e Desenvolvimento (k): Direção de 
Turma/Tutoria - EMRC (se a totalidade da turma tiver)  1 50 

 
(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de formação. 
(b) A organização do funcionamento das disciplinas pode ocorrer de um modo trimestral, semestral, ou outro, de acordo com a alínea e) do n.º 2 do artigo 19.º 
(c) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. 
No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como 
disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária. 
(d) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(e) e (f) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções da alínea (e). 
(g) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os cursos. 
(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo nunca inferior a 45 minutos, a organizar na unidade definida pela escola. 
(i) Em função das opções dos diversos cursos científico -humanísticos. 
(j) Do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resulta um tempo total inferior ao total constante na matriz, ficando ao critério da escola a gestão 
do tempo sobrante. 
(k) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 
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Matriz Curricular 11.º e 12.º Anos – Curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades 

Componentes de formação 

Carga horária semanal – 50 minutos – TL/Minutos 
11.º ano 12.º ano 

Tempos 
Letivos 

Distribuição 
Semanal Total Tempos 

Letivos 
Distribuição 

Semanal Total 

Geral 

Português 4 100+100 200 5 100+100+50 250 
Língua Estrangeira, I,II ou 
III (b) 3 100+50 150 --- --- --- 

Filosofia 3 100+50 150 --- --- --- 
Educação Física 3 100+50 150 3 100+50 150 

 

Específica 

História A  6 100+100+100 300 7 100+100+100+50 350 
 Reforço 20 minutos Reforço 15 minutos 
Opções (c): (Bienal) 
Geografia A 6 100+100+100 300 --- --- --- 
Latim A “  “ --- --- --- 
Líng. Estr. I,II ou III “  “ --- --- --- 
Lit. Portuguesa “  “ --- --- --- 
Mat. Apl. C. Sociais 6 100+100+100 300 --- --- --- 
Opções (d): (anual) 
Filosofia A --- --- --- 3 100+50 150 
Geografia C --- --- --- 3 100+50 150 
Psicologia B    “ “ “ 
Sociologia    “ “ “ 
Latim B --- --- --- “ “ “ 
Lit. d L Portuguesas --- --- --- “ “ “ 
L.E - I,II ou III (*)    “ “ “ 
Opções (e): ( anual) 
Antropologia (f) --- --- --- “ “ “ 
A. Informáticas B(f) --- --- --- 3 100+50 150 
Ciência Política (f) --- --- --- “ “ “ 
Cl. da Literatura (f) --- --- --- “ “ “ 
Direito (f) --- --- --- “ “ “ 
Economia C (f) --- --- --- “ “ “ 

Tempo a cumprir 31  1550 21  1050 
 

Educação M. Relig. e Católica (g) 2 50+50 100 2 50+50 100 
Reforço 10 minutos Reforço 10 minutos 

Tempo a cumprir (h) 33  1650 23  1150 
 
(a) Carga letiva semanal em minutos, referente a tempo útil de aula — mínimo por disciplina e total por ano. 
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso de o aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deve inserir -se a Língua Estrangeira I na 
componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente de formação específica. Se o aluno der continuidade a uma das línguas estrangeiras 
estudadas no ensino básico e iniciar uma nova língua estrangeira, esta deve integrar -se obrigatoriamente na componente de formação específica, inserindo -se, 
na componente de formação geral, uma das línguas estrangeiras já estudadas. Se o aluno pretender apenas iniciar uma nova língua estrangeira, a mesma insere -
se na componente de formação geral.  
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(d) (e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de opções (d). 
(f) Oferta dependente do projeto educativo da escola. 
(g) Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 90 minutos. 
(h) Carga horária do curso a cumprir. 
Se, da distribuição das cargas em tempos letivos semanais, resultar uma carga horária total inferior ao tempo a cumprir, o tempo sobrante é utilizado no reforço 
de atividades letivas da turma. 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos. 
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Cidadania e Desenvolvimento 

 

• 5.º Ano  

• 7.º Ano 

• 10.º Ano 

Temáticas: 

§ direitos humanos 

§ igualdade de género 

§ interculturalidade 

§ desenvolvimento sustentável,  

§ educação ambiental 

§ saúde 

§ os média 

§ instituições e participação democrática 

§ literacia financeira 

§ educação para o consumo 

§ sexualidade  

§ segurança rodoviária 

§ empreendedorismo 

§ mundo do trabalho 

§ segurança 

§ defesa e paz 

§ bem-estar animal 

§ voluntariado 
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Matriz Curricular – Curso de Educação e Formação 

Curso de Educação e Formação - Tipo 2 _ Eletricista de Instalações 

Co
m

po
ne

nt
es

 d
e 

Fo
rm

aç
ão

 

ÁREAS DE 
COMPETÊNCIA Disciplinas / Domínios / Unidades 

Número de horas/tempos de formação 

1.º ano Tempos 
semanais 

(32 
semanas) 

2.ºano Total 
Horas Tempos 

So
cio

cu
ltu

ra
l 

Línguas, Cultura 
e Comunicação 

Língua Portuguesa 96 116 4 96 192 

Língua Estrangeira (Inglês) 96 116 4 96 192 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 48 58 2 48 96 

Cidadania e 
Sociedade 

Cidadania e Mundo Atual 96 116 4 96 192 

Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho 30 36 1  30 

Educação Física 48 58 2 48 96 

Total - Sociocultural 414 497 17 384 798 

Ci
en

tíf
ica

 Ciências 
Aplicada 

Matemática Aplicada 105 126 4 105 210 

Física e Química 63 76 3 60 123 

Total - Científica 168 202 7 165 333 

Tecnológica Unidades de Formação de Curta Duração 425 510 15 400 825 

FCT  Formação em Contexto de Trabalho 0 0 0 210 210 

Total (Curso) 1007 1212 39 1159 2166 
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Matriz Curricular – Curso Profissional 

Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Co
m

po
ne

nt
es

 d
e 

Fo
rm

aç
ão

 

Disciplinas/Domínios/ 
Unidades 

Número de horas/tempos de formação 
1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano Total 

Horas 

Tempos de 50 
minutos 

Horas 

Tempos de 50 
minutos 

Horas 

Tempos de 50 
minutos 

Horas 
Por 
ano Semana Por 

ano Semana Por 
ano Semana 

So
cio

cu
ltu

ra
l 

Língua Portuguesa (LP) 100 120 4 100 120 4 120 144 4 320 

Língua Estrangeira: Inglês 80 96 3 70 84 3 70 84 3 220 

Área de Integração 80 96 3 70 84 3 70 84 3 220 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) 60 72 3 40 48 2 0 0 0 100 

Educação Física (EF) 40 48 1 42 51 1 58 70 2 140 

Total - Sociocultural 360 432 14 322 387 13 318 382 12 1000 

Ci
en

tífi
ca

 

Matemática (M) 80 96 3 60 72 2 60 72 2 200 

Psicologia (PSIC) 80 96 3 60 72 2 60 72 2 200 

Estudo do Movimento (EM) 50 60 2 50 60 2 0 0 0 100 

Total - Científica 210 252 8 170 204 6 120 144 4 500 

Te
cn

oló
gic

a 

Práticas de Atividades Físicas e 
Desportivas (PAFD) 75 90 2 75 90 2 100 120 3 250 

Organização e Gestão do 
Desporto (OGD) 125 150 4 100 120 3 100 120 3 325 

Gestão de Programas e 
Projetos de Desporto (GPPD) 75 90 3 100 120 4 100 120 4 275 

Gestão de Instalações 
Desportivas (GID) 100 120 4 75 90 3 75 90 3 250 

Total - Tecnológica 375 450 13 350 420 12 375 450 13 1100 

FC
T Formação em Contexto de 

Trabalho 250 250  250 250 6 200 240 6 700 

Total (Curso) 1195 1384 35 1092 1261 37 1013 1216 35 3300 
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Aprovado em reunião do Conselho Geral de 23 de julho de 2018 

Alterações efetuadas em reunião do Conselho Pedagógico de 10 de outubro de 2018 com a anuência 
do Conselho Geral no estrito cumprimento da legislação em vigor. 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Ernestina da Cunha e Sousa 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Manuel Alberto Quinteiro Morais
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Anexo II ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca 
METAS 

Percentagens de níveis positivos a atingir em cada disciplina/área disciplinar por ano de 
escolaridade para o triénio 2017 – 2021. Como todo o documento, as atualizações anuais, sempre que 
devidamente fundamentadas e aceites pelos órgãos próprios obrigam à reformulação deste quadro. 

Ciclo Disciplina 
Ano de Escolaridade 

1.º 2.º 3.º 4.º 

1.º Ciclo 

Português 100% 85% 88% 88% 
Matemática 100% 85% 88% 86% 
Estudo do Meio 100% 90% 90% 92% 
Expressão Físico Motora 100% 100% 100% 100% 
Expressão Musical 

100% 
98% 99% 

99% Expressão Plástica 95% 98% 
Expressão Dramática 99% 99% 

  5.º 6.º 

2.º Ciclo 

Português 65% 65% 
Matemática 60% 65% 
Ciências 77% 77% 
Inglês 62% 62% 
História e Geografia de Portugal 80% 80% 
EMRC 95% 95% 
ED. Visual 80% 80% 
ED. TEC/OC 80% 80% 
ED. Física 92,5% 92,5% 
ED. Musical 95% 95% 

  7.º 8.º 9.º 

3.º Ciclo 

Português 70% 75% 75% 
Matemática 60% 60% 55% 
Ciências 70% 72% 75% 
Ciências Físico-Químicas 71% 76% 75% 
Inglês 65% 60% 70% 
Francês 70% 65% 70% 
Espanhol 70% 70% 72% 
Geografia 79% 79% 79% 
História 77% 77% 77% 
EMRC 95% 95% 95% 
ED. Visual 80% 80% 80% 
ED. TEC/OC 95% 95% 95% 
ED. Física 95% 95% 95% 

  10.º 11.º 12.º 

Secundário 

Português 85% 80% 80% 
Matemática 70% 80% 85% 
Biologia 78% 78% 78% 
Físico-Química 75% 75% 75% 
MACS 80% 70% --------- 
Inglês 70% 65% 75% 
Francês 75% 80% 70% 
Espanhol 85% 85% 85% 
Geografia 77% 77% 77% 
História 73% 73% 73% 
EMRC 95% 95% 95% 
Filosofia 80% 80% --------- 
Psicologia --------- --------- 90% 
ED. Física 95% 95% 95% 
Aplicações Informáticas B --------- --------- 95% 
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Emitido parecer favorável na reunião de Conselho Pedagógico de 30 de outubro de 2018 

Aprovado em reunião de Conselho Geral de 19 de novembro de 2018 

A Presidente do Conselho Pedagógico 

Maria Ernestina da Cunha e Sousa 

 

O Presidente do Conselho Geral 

Manuel Alberto Quinteiro Morais 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


