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Há escolas que são gaiolas e há escolas que são 
asas. 
 

Escolas que são gaiolas existem para que os 
pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 
engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, 
o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros 
engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser 
pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 
 

Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. 
Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 
Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o 
voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser 
ensinado. Só pode ser encorajado. 
 

Rubem Alves 

11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
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O Projeto Educativo (PE) apresenta-se como um documento fundamental da política interna 

do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres (AEFA), cuja finalidade é definir as suas linhas 

orientadoras, dentro do quadro das políticas nacionais, e mostrar em que medida se propõe 

assegurar a continuidade dos seus projetos, intervenções, boas práticas e estabelecer novas metas 

de desenvolvimento. 

Este documento complementa-se com o Plano Curricular de Agrupamento (PCA), o 

Regulamento Interno (RI), o Plano Anual de Atividades (PAA) e os Planos de Turma (PT) dos quais 

resulta uma estratégia organizativa que assegura a concretização do Projeto.  

Surge também como um instrumento que possibilita a definição e a formulação das 

estratégias que vão fazer do AEFA um espaço organizacional onde se decidem os desafios 

educativos, funcionando como fator impulsionador da sua autonomia. Além disso, é o documento 

que implementa a missão, a visão e os valores do Agrupamento, os seus objetivos e metas. 

O AEFA define como missão oferecer à comunidade um serviço educativo de excelência 

assegurando a todos os alunos uma escolaridade qualificante e capaz de formar cidadãos 

autónomos, responsáveis e solidários, contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar da 

comunidade local.  

É nossa visão fazer do AEFA um estabelecimento de referência pelo sucesso académico, 

pessoal e profissional dos seus alunos, pelo seu ambiente interno e pelas relações externas com a 

comunidade. 

Os valores que guiam a atuação do AEFA são a cidadania, o respeito, a solidariedade, a 

tolerância, o humanismo, a amizade, a responsabilidade, o sucesso escolar, o respeito pelas 

tradições e património, o profissionalismo e a competência.  

Assim, e tendo em conta a missão, a visão e os valores do AEFA, todas as atividades serão 

planeadas em torno de um mote que faça deste Agrupamento uma comunidade dinâmica, ativa e 

empreendedora.  

A proposta é “Conhecer e Preservar para o futuro preparar”. A partir deste tema vasto, 

pretende-se conhecer e preservar o património – cultural, arquitetónico, histórico, natural, 

gastronómico. Para a concretização deste projeto, muito contribui o Plano Anual de Atividades 

que consubstancia todos estes princípios enunciados. Um plano que complementa o presente 

projeto e que está aberto à participação de todos os elementos da comunidade educativa, do 

Município, de outras instituições que colaboram, a vários níveis, com o AEFA, e da região onde nos 

inserimos. 
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Assim, de uma forma ativa e inovadora, conseguiremos fazer do AEFA um espaço de 

aprendizagem, convívio, integração, dinâmico e humano, não nos desviando nunca da nossa 

missão e da nossa visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  LLEEGGAALL  

 

"O Projeto Educativo é um documento que consagra a orientação educativa da Escola, 

elaborado e aprovado pelos seus órgãos, para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 
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princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais a escola se propõe cumprir a sua 

função educativa" (Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, Art.9.º, n.º1, al. a). 

O presente documento consubstancia-se como Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 

de Fornos de Algodres, revelando-se um instrumento da autonomia do Agrupamento: “A 

autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas ou à escola agrupada pela lei e 

pela administração educativa de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da 

organização curricular, da gestão de recursos humanos, da ação social escolar e da gestão 

estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, competências e 

recursos que lhe estão atribuídos” (Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, artº8, nº1). 

De notar que na elaboração deste Projeto Educativo estiveram sempre presentes os princípios 

e valores consignados na Constituição da República Portuguesa e nos normativos legais que regem 

o Sistema Educativo Português, de que este Agrupamento de Escolas é parte integrante, 

nomeadamente na Lei de Bases do Sistema Educativo e no Decreto-Lei supracitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

 

3.1 Metodologia 
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No Conselho Pedagógico foi nomeada uma equipa de professores que coordenasse a 

reformulação do Projeto Educativo a aprovar pelo Conselho Geral. 

Com o objetivo de envolver toda a Comunidade Educativa, seguiu-se a seguinte metodologia: 

 Leitura do documento anterior pelos elementos da equipa de trabalho; 

 Definição de estratégias para a reformulação do Projeto Educativo; 

 Pesquisa/recolha de dados inerentes à reformulação do documento; 

 Distribuição de documentos, para análise, a toda a comunidade educativa; 

 Análise, por parte da comissão, dos relatórios elaborados pela IGEC e pelo Conselho 

Geral, relativamente às suas propostas de alteração ou pareceres;  

 Análise de todas as propostas apresentadas pela Comunidade Educativa; 

 Reelaboração do Projeto. 

Procedeu-se à preparação deste documento, que espelha os pareceres veiculados pelos 

diversos setores da Comunidade Educativa. 

 Esperamos assim, garantir que as ações, a desenvolver durante o próximo triénio, tenham 

neste projeto o seu suporte legal e que este abra horizontes numa caminhada segura e ao mesmo 

tempo autónoma.  

 

3.2 Pontos fortes do Agrupamento  

 

 As taxas de transição/conclusão, na globalidade dos ciclos, têm-se situado acima das 

respetivas médias nacionais; 

 os cursos de educação e formação e cursos profissionais revelam taxas de conclusão 

elevadas; 

 a taxa de transição/conclusão dos alunos com necessidades educativas especiais nos 

últimos anos tem sido elevada; 

 a taxa de transição dos alunos com Planos de Acompanhamento Pedagógico (PAP) tem sido 

de bom nível; 

 o abandono escolar no ensino básico é residual; 

 existe satisfação da comunidade educativa pelo serviço prestado no Agrupamento; 

 existe promoção da gestão articulada do currículo favorecendo o trabalho cooperativo 

entre os professores dos departamentos e grupos disciplinares; 
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 concretiza-se a articulação vertical e horizontal através da elaboração da planificação de 

longo e médio prazo, nos diferentes ciclos, na produção de materiais pedagógicos, no 

desenvolvimento de atividades do plano anual ou de projetos nacionais e locais e na 

construção de instrumentos de avaliação comuns; 

 o desenvolvimento dos projetos e o cumprimento dos currículos, bem como a avaliação 

integrada no processo de ensino e aprendizagem dos alunos são aspetos conseguidos 

através do trabalho articulado nos grupos disciplinares, nos conselhos de turma, nos 

departamentos e nos grupos de trabalho responsáveis pelos diversos projetos; 

 são usadas modalidades e instrumentos diversificados de avaliação, existindo práticas de 

elaboração conjunta destes instrumentos (testes diagnósticos, de avaliação formativa, 

sumativa e aferida) e de critérios de correção, em todos os ciclos;  

 o Agrupamento tem um plano de intervenção educativa orientado para a igualdade de 

oportunidades e para a formação integral e o sucesso educativo dos alunos; 

 a cooperação com a Câmara Municipal e a celebração de parcerias e protocolos com outras 

entidades tem um impacto positivo no serviço educativo; 

 são levadas a cabo iniciativas de mudança e inovação curricular integradas nos vários 

projetos; 

 a diversificação da oferta educativa tem contribuído para o aumento do sucesso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Modelo Organizativo do Projeto Educativo do Agrupamento 

 

 

 

 
                                                      

 

Caraterização contextual, conhecimento e análise dos 
problemas/necessidades diagnosticados. 

Projeto Educativo 

Finalidades 
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  Plano de organização escolar (áreas disciplinares e direção de turma)  

  Plano de apoios educativos gerais e específicos (Necessidades Educativas Especiais) 

  Plano de coordenação de projeto 

  Plano de animação e de complemento curricular. 

  Plano de cooperação externa  

  Plano de otimização de recursos e serviços escolares. 

  Plano de formação de projeto e de pessoal docente e pessoal não docente  

  Plano de contingência 

  Plano de segurança 

 

 

 

 

44  CCAARRAATTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTEEXXTTUUAALL  

 

4.1 Caraterização do meio envolvente: breve resenha histórica 

 

Planificações anuais por Disciplina/ Área 

Projeto Curricular Agrupamento 

Outras atividades 

Formação 
Contínua 

Organizada 
pela Escola 

Estratégias 

Objetivos 

Atividades Complemento 
Curricular 

(frequência facultativa) 

Atividades Curriculares 
(frequência obrigatória) 

Áreas não 
disciplinares 

Áreas 
disciplinares 

Complementos 
Curriculares 

AEC JI AEC 1ºCEB Apoios Clubes Desporto escolar Outros projetos 

Avaliação Formativa do Projeto 

Metas 
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Com mais de 5 mil anos de história, Fornos de Algodres preserva um importante património 

histórico-arqueológico: dólmens, necrópoles, povoados pré-históricos, troços de calçada romana e 

lápides religiosas do período romano. 

Vestígios monumentais e artísticos, outros de caráter mais singelo mas igualmente 

importantes, marcam a evolução da presença humana na região, desde a Pré-história à 

atualidade. 

 

4.1.1Contexto Geográfico 

O concelho de Fornos de Algodres localiza-se na Região Centro de Portugal, no distrito da 

Guarda, na zona de transição entre o Planalto Beirão e a Serra da Estrela, sendo atravessado pelo 

rio Mondego no sentido leste/ oeste a sul. 

É o segundo concelho mais pequeno do distrito da Guarda, distando da sede de distrito 

aproximadamente 30 km. Tem por limites o distrito de Viseu (concelhos de Mangualde e de 

Penalva do Castelo a poente), o concelho de Aguiar da Beira a norte, concelhos de Trancoso e de 

Celorico da Beira a nascente, e concelho de Gouveia a sul. 

O concelho possui uma área de 131 Km2 e um povoamento concentrado a norte e mais 

disperso a sul e a oeste.  

Com o novo reordenamento do território são 12 as freguesias: Algodres, Casal Vasco, União 

das Freguesias de Cortiçô e Vila Chã, Figueiró da Granja, Fornos de Algodres, Infias, União das 

Freguesias de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão, Maceira, Matança, Muxagata, Queiriz, 

União das freguesias de Sobral Pichorro e Fuinhas. 

 

4.1.2Contexto Sociocultural 

Do ponto de vista demográfico, o concelho apresenta um comportamento caraterístico do 

interior do país, observando-se importantes perdas de população. Atualmente com 4989 

habitantes (dados do Censo 2011), verificou-se um decréscimo de 638 habitantes em dez anos. 

Fornos de Algodres tem algumas estruturas que o dinamizam: uma Biblioteca, a funcionar 

temporariamente no Centro Cultural, já integrada na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e a 

construção da nova Biblioteca Municipal prestes a concretizar-se; um Espaço Internet que 

funciona no mesmo edifício; várias Instituições particulares de solidariedade social e várias 

associações desportivas, que fazem parcerias com o Agrupamento. 
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Relativamente à caraterização da população escolar, e no que concerne às condições sociais 

dos agregados familiares, verificamos que a grande maioria dos Encarregados de Educação têm 

como habilitações literárias o 4º ano. Apesar de se manter como maior incidência este nível de 

escolaridade, é visível alguma alteração, uma vez que na sede do concelho a média atinge o nono 

ano. Quanto aos dados relativos aos Pais/Encarregados de Educação do ensino pré-escolar, a 

média também se aproxima do nono ano, verificando-se a existência de muitos com escolaridade 

acima. 

As profissões dos pais estão predominantemente ligadas aos serviços, comércio, agricultura e 

construção civil, enquanto as mães são na sua maioria domésticas sendo porém de salientar o 

crescente aumento, nos últimos anos, do número de mães a trabalharem no setor dos serviços. 

 

4.1.3 Contexto Económico 

O concelho de Fornos de Algodres permanece essencialmente afeto ao setor primário, 

embora o setor terciário esteja a ganhar peso rapidamente; o setor secundário, e particularmente 

a indústria transformadora, tem uma importância diminuta face ao encerramento das poucas 

unidades industriais existentes. 

É de salientar nesta área o facto de o concelho de Fornos de Algodres apresentar uma taxa de 

desemprego crescente, atualmente de 13,8% (dados do IEFP de março de 2012), um valor 

ligeiramente mais baixo face a concelhos mais industrializados como Gouveia e Seia. 

Verifica-se igualmente um aumento da emigração nomeadamente para Suíça, França, 

Luxemburgo e EUA, situação que tem levado a uma diminuição significativa da população escolar 

do Agrupamento. 

 

 

 

4.2 Caraterização das Escolas do Agrupamento de Fornos de Algodres 

 

4.2.1Sua História 

Para além de 5 Jardins de Infância e duas Escolas do 1.º CEB existe a Escola Básica e 

Secundária que entrou em funcionamento no ano letivo de 1990/1991. Veio substituir a Escola 

Preparatória, instituição com história de duas décadas e o Externato Marquês de Tomar existente 
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desde o ano letivo de 1948/49 e que assegurava o ensino no concelho, ao nível do ensino básico e 

ultimamente até ao 12.º ano.  

A Escola Básica e Secundária, agora com uma existência de mais de duas décadas, mantem o 

espírito que a envolveu aquando da sua abertura e marca todos aqueles que a frequentaram e 

frequentam, porque é uma escola humana, uma escola viva e uma escola globalizadora de 

saberes.  

Tudo isto se concretiza nos resultados que vem alcançando ao longo dos anos; tem sido 

considerada, muitas vezes, pela comunicação social, a melhor do distrito e entre as melhores a 

nível nacional.  

Os bons resultados alcançados, também têm sido evidentes, através da percentagem bastante 

elevada de alunos que entram anualmente no ensino superior e que a todos orgulham.  

Por outro lado, a Escola-sede recebe anualmente bastantes alunos oriundos de famílias muito 

carenciadas em termos socioeconómicos e culturais. 

Estas famílias, maioritariamente com baixos níveis de literacia e fracas aspirações 

socioculturais e profissionais, revelam muitas dificuldades em atuar como modelos de integração 

social e profissional para os seus filhos, pelo que estes não reconhecem qualquer 

instrumentalidade à Escola na construção do seu futuro profissional ou mesmo à aquisição de 

conhecimentos em geral, para garantir a concretização dos seus projetos de vida. 

Muitos alunos não revelam sequer consciência da importância de pensar e definir linhas de 

ação pessoais e escolares/profissionais para projetar o seu futuro ou, mesmo, da importância de 

“pensar um futuro”. 

Outros, ainda possuem uma rede de suporte familiar mais consistente, que parece valorizar, 

no seu discurso expresso o papel da Escola e do Conhecimento na definição dos trajetos pessoais e 

profissionais mas esta rede familiar não tem conseguido (em colaboração com a Escola) motivar e 

incentivar efetivamente estes jovens para as aprendizagens. São alunos que não se reveem na 

forma, nos conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem do ensino dito regular, verbalizando 

espontânea e abertamente que “não gostam de estudar” e que “só estão na escola porque são 

obrigados”. 

Para combater o absentismo/abandono, a escola tem criado um conjunto de outros percursos 

curriculares – Percurso Curricular Alternativo (PCA), Curso de Educação e Formação (CEF) e Curso 
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Profissional (CP) que têm alcançado níveis de adesão significativos e uma taxa de sucesso muito 

positiva. 

A propósito destas respostas educativas é necessário salientar os constrangimentos com que 

o Agrupamento se tem deparado para aprovar estes projetos, nomeadamente, pela imposição de 

um número mínimo de alunos por turma, crescente de ano para ano, que não se coaduna, de 

todo, com a realidade de uma escola do interior, inserida uma localidade sem uma rede de 

transportes que permita a movimentação diária entre escolas com proximidade geográfica, com 

poucos alunos em cada ciclo de ensino mas, nem por isso, com menor necessidade de 

diferenciação de respostas educativas e formativas. A implementação cada vez mais taxativa de 

critérios gerais como o número de alunos para constituição de turmas ou, mesmo, os fatores 

idade/número de anos de retenção/nível de insucesso, sem atender à realidade concreta das 

escolas/agrupamentos proponentes e a situações específicas de alunos, que podem ser 

devidamente ilustradas com fundamentações que justificam situações de exceção, têm sido uma 

prática corrente por parte dos órgãos de decisão e têm criado, dificuldades importantes ao nosso 

agrupamento. Muito mais relevante do que o desânimo resultante de vermos logrados os esforços 

despendidos em inúmeras horas de planificação e organização das respostas educativas que 

consideramos mais favoráveis e oportunas para os nossos alunos, por questões de número e de 

economia financeira, é a crença de que estas, de facto, importam e poderiam fazer a diferença no 

percurso escolar do aluno caso fossem aprovadas. 

 

4.2.2 Localização Geográfica 

A escola sede localiza-se na vila de Fornos de Algodres ocupando uma posição periférica em 

relação à mesma, na Estrada Nacional 16, localização essa que veio privilegiar o desenvolvimento 

urbanístico dessa área, face aos edifícios construídos após a implantação da Escola.  

Em resultado do reordenamento da Rede Escolar, encontram-se em funcionamento escolas 

do 1.º CEB nas freguesias de Figueiró da Granja e Fornos de Algodres. 

 Só as seguintes freguesias possuem Jardins de Infância: Muxagata, Algodres, Infias, Figueiró 

da Granja e Fornos de Algodres. Algumas delas possuem ATL, como é o caso de Fornos de 

Algodres e Figueiró da Granja. 
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4.2.3 Caraterização Física da Escola Sede 

Ao longo dos anos tem sido apanágio do Órgão de Gestão manter a escola sede um local 

agradável, humanizado, acolhedor e funcional; após grandes obras de requalificação, a escola sede 

pode orgulhar-se de possuir espaços exteriores embelezados e bem aproveitados e espaços 

interiores com o conforto que toda a comunidade educativa merece. Destacam-se: o bar, a sala de 

convívio dos alunos, a sala dos professores, a biblioteca, os laboratórios, o pavilhão 

gimnodesportivo, a sala dos diretores de turma e Órgão de Gestão. De salientar o aproveitamento 

do espaço anexo ao pavilhão onde podemos encontrar um campo sintético, utilizado pelos alunos 

com muito apreço. 

No sentido de se alargar as alternativas na oferta de espaços para consumo próprio de 

refeições do pessoal docente e não docente, além da sala disponível perto do bar, foi criada uma 

sala-refeitório no edifício do pavilhão gimno-desportivo.  

A escola sede possui ainda Serviços de Administração Escolar que funcionam em horário 

contínuo, com o objetivo de aumentar a funcionalidade e de tornar o atendimento mais 

personalizado a toda a Comunidade Educativa. 

 

4.2.4 Acessibilidade / Rede de Transportes 

O horário de funcionamento do Agrupamento está fortemente condicionado pela existência 

de alguns transportes públicos que, naturalmente, servem outros utentes do concelho. 

O transporte dos alunos é assegurado pela Câmara Municipal, com protocolo de carreiras de 

serviço público com as empresas de transportes Berrelhas e União de Sátão e Aguiar da Beira, Lda. 

 

4.2.5 Caraterização do sucesso escola 

 Tendo em vista analisar a evolução e consolidação da situação do sucesso/insucesso, valerá a 

pena uma focagem nos resultados da avaliação interna, dos últimos cinco anos letivos (2008/00 a 

2012/2013). 

 

Ensino 
Modalidade 

Ano ou 
Tipo 

TAXA DE SUCESSO 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
AEFA Nacional AEFA Nacional AEFA Nacional AEFA Nacional AEFA Nacional 

Básico 92,1% 91,9% 95,4% 91,6% 92,8% 92,0% 93,3% 89,6% 89,8 88,3 

 Regular 91,0% 92,1% 95,0% 91,9% 92,5% 92,3% 93,2% 89,8% 89,7 88,5 

 CEF 100,0% 91,5% 100,0% 91,5% 96,9% 91,8% 95,0% 89,3% 92,3 86,3 

Secundário 85,6% 83,4% 85,5% 82,1% 91,9% 81,6% 85,0% 81,5% 86.3 80,9 
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 Regular CH 83,9% 80,7% 85,9% 80,4% 87,5% 79,4% 85,2% 78,9% 77,8 77,8 

 Profissional 83,9% 94,3% 88,2% 88,3% 97,8% 87,9% 84,7% 88,2% 94,6 88,5 

 

Observando os resultados globais alcançados no Agrupamento, pode-se afirmar que o 

planeamento do início dos anos letivos, bem como a distribuição de serviço tem sido 

corretamente efetuados. Para o sucesso, também contribui um grupo docente estável, pois a 

maior parte das turmas mantém os mesmos professores, uma vez que a política da escola é 

manter grupos / turma e ao mesmo tempo manter o mais possível os mesmos professores 

durante o ciclo. Também foi benéfico para o bom resultado alcançado, uma boa estratégia de 

gestão. 

 

55  EESSTTRRUUTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  EE  FFUUNNCCIIOONNAALL  
 

5.1 Caraterização humana das escolas do Agrupamento 

5.1.1 Pessoal Discente e Constituição de Turmas 

À data de 16 de setembro, a população discente inscrita era de 605 indivíduos em todo o 

Agrupamento repartidos da seguinte forma: 

ESCOLAS NÚMERO DE ALUNOS ALUNOS DE NEE 

Jardins de 
Infância 

82 alunos em 5 Jardins de Infância 
1 (3 em situação de 
avaliação) 

1.º Ciclo 153 alunos em 2 escolas 
14 (1 em situação de 
avaliação) 

2.º Ciclo 
41 alunos em 2 turmas do 5º ano  

44 alunos em 2 turmas do 6º ano  

3º Ciclo 

48 alunos em 2 turmas do 7º ano 4 

56 alunos em 4 turmas do 8º ano , sendo 1 turma PCA 3 

34 alunos em 2 turmas do 9º ano 2 

18 alunos do Curso Técnico de Instalações elétricas Nível II – Tipo 2  

Secundário 

23 alunos em 1 turma do 10º ano do ensino regular  

16 alunos em 1 turma do 10º ano do ensino Profissional 1 

19 alunos em 1 turma do 11º ano do ensino regular 1 

22 alunos em 1 turmas do11º ano do ensino Profissional (desdobra 
em 2 cursos) 

2 

22 alunos em 1 turma do 12º ano do ensino regular  

27 alunos em 2 turma do 12º ano do ensino Profissional  

 

No que diz respeito à constituição de turmas, estas são elaboradas por uma equipa com 

docentes dos vários ciclos e um representante do órgão de Gestão. As listas dos candidatos 

admitidos, grupos na educação pré-escolar e turmas no ensino básico e secundário, são afixadas 
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de acordo com o despacho que regulamenta as matrículas e respetiva constituição de turmas e 

posteriormente divulgadas na página do Agrupamento. De acordo com o artigo 17º do despacho 

n.º 5048-B/2013 de 12 de abril, inclui-se neste Projeto os critérios de constituição de turmas 

aprovados pelo Conselho Pedagógico: 

a) Constituir grupos/turmas heterogéneos, tendo em conta a idade, sexo, perfil e área geográfica 

de proveniência dos alunos; 

b) Dar continuidade pedagógica ao grupo/turma do ano anterior, respeitando as orientações dos 

conselhos de turma quando devidamente fundamentadas, em ata de reunião; 

c) Distribuir os alunos em situação de retenção, devendo ser respeitada, em cada grupo/turma, a 

heterogeneidade do público escolar, com exceção de projetos devidamente fundamentados 

pelo diretor do agrupamento de escolas, ouvido o conselho pedagógico; 

d) Na educação pré-escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 

crianças, não podendo ultrapassar esse limite, embora, quando se trate de grupo homogéneo 

de crianças de 3 anos de idade, não possa ser superior a 15 o número de crianças confiadas a 

cada educador; 

e) As turmas do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos, não podendo ultrapassar 

esse limite; 

f) As turmas do 5.º ao 9.º ano de escolaridade são constituídas por um número mínimo de 26 

alunos e um máximo de 30 alunos; 

g) 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; 

h) Nos cursos científico-humanísticos o número mínimo para abertura de uma turma é de 26 

alunos e o de uma disciplina de opção é de 20 alunos; 

i) Nos pré-escolar e restantes ciclos do ensino básico e secundário constituir turmas de 20 alunos, 

no máximo, quando integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 

caráter permanente, e cujo programa educativo individual assim o determine, não podendo 

incluir mais de 2 alunos nestas condições; 

j) Nos Cursos CEF as turmas são constituídas por um mínimo de 15 alunos e nos Cursos 

Profissionais por um mínimo de 24 e um máximo de 30; 

k) Respeitar ao máximo as opções dos alunos de acordo com a oferta formativa do agrupamento; 
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l) Respeitar eventuais pedidos formulados pelos Encarregados de Educação, desde que 

devidamente fundamentados e entregues no ato de matrícula; 

m) A constituição ou continuidade de turmas com número inferior ao previsto carece de 

autorização dos Serviços do Ministério da Educação e Ciência mediante proposta fundamentada 

do Diretor; 

n) A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao 

estabelecido nos artigos 18.º a 21.º e no n.º 3, carece de autorização do conselho pedagógico, 

mediante análise de proposta fundamentada do diretor do estabelecimento de educação e de 

ensino; 

o) Os critérios de constituição de turmas, incluídos nas alíneas anteriores, face à atualização da 

legislação, serão anualmente revistos e atualizados num documento intitulado “Normas 

Orientadoras na Organização de Serviço” que constitui um anexo, que faz parte integrante deste 

Projeto Educativo. 

 

5.1.2 Pessoal Docente 

O corpo docente da Educação Pré-Escolar é constituído por 9 educadoras de infância, todas 

do Quadro de Escola / Agrupamento. 

O corpo docente do 1.º CEB é constituído por 10 professores. Destes, 8 são professores do 

Quadro de Escola / Agrupamento sendo que os restantes 2, são professores do Quadro de Zona. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º CEB são asseguradas pela entidade 

promotora, a Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento. O ensino do Inglês é 

assegurado por docentes do Agrupamento com insuficiência da componente letiva, e docente / 

docentes colocados pela Câmara Municipal.  

O corpo docente da Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres é constituído por 55 

professores. Destes, 44 são professores do Quadro de Escola / Agrupamento, 3 são professores do 

Quadro de Zona e 8 são docentes contratados. 

Com base nos dados supracitados podemos concluir que atualmente não existe grande 

mobilidade do corpo docente; a média de idade do pessoal docente ronda os 47 anos. Quanto à 

formação académica, esta é variada, de acordo com os grupos de docência e as disciplinas 

lecionadas. 
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5.1.3 Pessoal não docente 

Exercem funções neste Agrupamento, 38 elementos de pessoal não docente distribuído da 

seguinte forma: 

JARDINS DE INFÂNCIA ESCOLAS DO 1.º CICLO ESCOLA SEDE 

- 5 Assistentes Operacionais 
 

- 3 Assistentes Operacionais 
 

- 1 Técnica Superior de 1.ª classe 
(Psicologia) 
- 1 Coordenadora Técnica de Serviços 
de Administração Escolar 
- 7 Assistentes Técnico(a)s 
- 1 Coordenadora de Assistentes 
Operacionais 
- 21 Assistentes Operacionais 

 

Quanto à situação profissional dos elementos pertencentes ao pessoal não docente, os 38 

profissionais pertencem ao quadro deste Agrupamento. 

Relativamente às habilitações académicas, verifica-se a situação infracitada: 

N.º de Funcionários Habilitações 

1 Curso Superior 

21 Secundário 

12 3º CEB 

4 2º CEB 

 

Observando as habilitações dos funcionários do agrupamento verificou-se uma evolução 

bastante positiva relativamente às habilitações literárias referidas no projeto anterior, sendo, 

atualmente, maior o número de profissionais com o ensino secundário ou curso superior dos que 

abaixo do 3º CEB. 

A maioria dos funcionários afirmou que escolheu a área da educação por gosto e que a sua 

profissão é gratificante, embora de grande desgaste psicológico. 

Referiram ainda que a formação contínua é importante para o desenvolvimento de um bom 

trabalho. 

 

5.1.4 Órgãos de Administração e Gestão 

Entre maio e julho de 2013, foi eleito o Conselho Geral, que reconduziu o Diretor do 

Agrupamento; também foram eleitos os Coordenadores dos diversos departamentos bem como 

os Coordenadores de Substrutura. 
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Assim, de acordo com o estipulado no DL 75/08 de 22 de Abril, agora alterado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, o Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres possui os 

seguintes Órgãos de Administração e Gestão: 

 Conselho Geral 

Órgão responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade escolar.  

 É composto por representantes dos docentes, do pessoal não docente, dos pais e encarregados 

de educação, dos alunos, da autarquia e representantes da comunidade local.  

 Direção Executiva 

A direção executiva é assegurada pelo Diretor que é o órgão de Administração e Gestão da 

Escola nas áreas Pedagógica, Cultural, Administrativa e Financeira, por um subdiretor e três 

adjuntos. 

 Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e 

contínua do pessoal docente e não docente.  

Este Conselho é formado pelo Diretor do agrupamento, que preside ao referido conselho, 

pelos coordenadores dos diferentes departamentos, pelos coordenadores de diretores de turma, 

pela representante dos Serviços Especializados de Apoio Educativo e pelos coordenadores de 

projetos e da Biblioteca escolar, em conformidade com o disposto no artº 32 do Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho. 

 Conselho Administrativo 

O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira do 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada, nos termos da legislação em vigor. 

Ao abrigo do disposto do artigo 37º Decreto-Lei n.º 137/2012 e 2 de julho, este é composto 

pelo Diretor, o Subdiretor e pela Coordenadora Técnica dos Serviços de Administração Escolar.   

 

5.1.5 Associação de Pais/Encarregados de Educação 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Fornos de Algodres 

rege-se pelos estatutos Publicados no Diário da República - III Série de 3 de Maio de 2006, e tem a 

sua sede na Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres, sita na Estrada Nacional 16, na vila 

e concelho de Fornos de Algodres. 
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Estão atualmente inscritos na Associação de Pais cerca de 50 sócios. 

 

5.1.6 Associação de Estudantes 

A Associação de Estudantes da Escola Sede é regida por estatutos próprios; é eleita 

anualmente e funciona na sede do Agrupamento.  

 

 

66    AA  EESSCCOOLLAA  QQUUEE  PPRREETTEENNDDEEMMOOSS  
 

6.1  Valores Fundamentais 

 

A Comunidade Educativa é constituída por alunos, pessoal docente e não docente, 

pais/encarregados de educação, representantes do poder autárquico, económico, social e cultural 

e demais colaborantes no processo de formação integral dos nossos alunos. 

Com a conceção deste projeto pretende-se que os intervenientes que integram a Comunidade 

sejam parceiros ativos, que trabalhem em conjunto visando a garantia da educação e da formação 

integral do ser humano.  

Este Projeto Educativo atua em função da realidade da nossa Comunidade Educativa, como 

organizador da diversidade que a compõe, orientando o sentido da ação educativa e afirmando a 

sua autonomia.  

 

 

6.2 Finalidades, objetivos, estratégias  e metas 

 

6.2.1 Finalidades 

 Promover uma real igualdade de oportunidades que permita a formação integral e 

o sucesso educativo de todos os alunos; 

 Melhorar a qualidade de vida na escola, nomeadamente no que se refere às 

condições de trabalho e de lazer e às relações de convivialidade, de alunos, 

professores e pessoal não docente; 
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 Criar condições facilitadoras de um verdadeiro trabalho de colaboração entre os 

profissionais na sua área de intervenção específica, e entre estes e todos os 

elementos da Comunidade Educativa; 

 Favorecer a reorganização e desenvolvimento da escola, a sua capacidade de 

interação com a comunidade e a sua autonomia; 

 Assegurar a formação escolar prevista para os diferentes níveis de ensino, tendo em 

conta os interesses e caraterísticas de cada aluno e o seu contexto cultural e social; 

 Assegurar a formação dos alunos tendo por base os valores promotores de uma 

sociedade mais humana. 
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6.2.2 Pontos fracos, objetivos, metas e estratégias 

PONTOS FRACOS OBJETIVOS ESTRATÉGIAS METAS 

ALUNOS E FORMANDOS 

- Insucesso de algumas 

disciplinas nos exames 

nacionais do ensino básico e 

secundário. 

- Avaliar e monitorizar os 

resultados de acordo com os 

indicadores nacionais de 

qualidade educativa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valorizar o mérito dos alunos 

- Analisar em departamento e substrutura os documentos 

emanados do Órgão de Gestão relativos à avaliação; 

- Estabelecer aulas de apoio educativo na sequência da 

implementação de plano de acompanhamento pedagógico; 

- Implementar o plano de melhoria de acordo com os pontos 

fortes, e áreas de melhoria de acordo com o relatório produzido 

pela equipa de avaliação externa; 

- Diversificar a oferta educativa/formativa, assegurando respostas 

quer para aqueles que pretendem prosseguir estudos no ensino 

superior, quer para os que pretendem obter educação/formação, 

com vista à obtenção de qualificação profissional , facilitadora da 

sua integração futura na vida ativa – i.e,  em função das 

necessidades  e das aspirações e expectativas escolares e 

profissionais  dos nossos alunos,  recorrer à criação de turmas com 

aplicação de Percursos Curriculares Alternativos e a 

implementação de Cursos de Educação e Formação, de Cursos 

Vocacionais ,de Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 

Profissionais. 

- Acompanhar a concretização das metas de aprendizagem de 

acordo com o Programa Educação 2015; 

- Manter a média do sucesso da avaliação 

interna do AEFA ao mesmo nível do ano 

anterior; 

- Atingir a média nacional nas disciplinas 

que se posicionaram abaixo. 
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que se evidenciam pelos 

resultados escolares. 

- Promover o dia do diploma, distinguindo os alunos que se 

evidenciaram no agrupamento pelo mérito. 

- Alunos pouco 

empreendedores, pouco 

participativos e com alguns 

níveis de agressividade e 

indisciplina; 

- Alunos que evidenciam pouco 

interesse na ocupação 

diversificada dos seus tempos 

livres em contexto escolar. 

- Assegurar a formação dos 

alunos tendo por base os 

valores promotores de uma 

sociedade mais humana;  

- Promover o diálogo e a 

reflexão sobre as regras de 

convivência e respeito mútuo 

na comunidade educativa. 

 

 

- Elaboração de inquérito, junto dos alunos, relativamente aos 

seus interesses quanto à criação dos clubes; 

- Elaboração, com os alunos, no início do ano letivo, regras de 

comportamento a cumprir e as respetivas sansões; 

- Utilização do SAP (Serviço de Acompanhamento Pedagógico) 

para dissuadir a indisciplina; 

- Atribuição de diplomas às turmas com o maior número de 

participações em projetos;  

- Apresentar gráficos de comportamento das turmas premiando as 

melhores. 

- Reduzir em 10% o número de 

participações disciplinares dos alunos e de 

ordens de saídas das aulas, no final do ano 

letivo; 

- Aumentar em 5% a participação dos 

alunos nos projetos / clubes do 

Agrupamento. 

 

- Alunos que não têm estilos de 

vida saudáveis. 

  

 

 

- Desenvolver políticas e 

práticas orientadas para as 

aprendizagens e o 

desenvolvimento integral dos 

alunos. 

- Promover uma maior frequência dos alunos na cantina; 

- Registar / premiar os melhores lanches (pré-escolar e 1º ciclo); 

- Festejar a semana da alimentação, o dia do não fumador… com 

ações de sensibilização/concursos). 

- Aumentar em 5% o número de frequências 

dos alunos na cantina; 

- Manter o número de ações de 

sensibilização promovidas pelo Clube de 

Saúde, relacionadas com o tema.  

- Um número elevado de alunos 

evidencia dificuldades 

superiores ao esperado na 

comunicação oral e escrita, em 

particular no domínio de 

- Incentivar a leitura e escrita. 

- Atualizar e enriquecer o 

acervo da Biblioteca Escolar, 

especialmente com as obras 

referidas nas metas 

- Dinamização das oficinas de leitura; 

- Incentivo à inscrição dos alunos nos Clubes de Jornalismo, Teatro 

e Aconteceu na Nossa Escola; 

- Promoção da articulação de atividades com a Biblioteca Escolar, 

no âmbito do Plano Nacional de Leitura; 

- Manter as oficinas de leitura existentes no 

ano anterior; 

- Aumentar em 5% a participação dos 

alunos nos clubes; 

- Manter o mesmo número de atividades 
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vocabulário simples, na leitura 

compreensiva e na produção 

escrita. 

curriculares. 
- Realização trimestral de textos escritos para exposição nos 

placards da escola. 

-Envolvimento dos pais (sobretudo no ensino pré-escolar e 1ºciclo) 

a participar em momentos de leitura partilhada, a realizar em casa. 

propostas para a BE relativamente ao ano 

anterior; 

- Aumentar em 2% a requisição de livros na 

BE. 

- Falta de estudo e de criação 

de hábitos e métodos de 

trabalho por parte de um 

número ainda elevado de 

alunos. 

 

- Incentivar a criação de 

métodos e hábitos de trabalho 

e o desenvolvimento de 

competências de estudo dos 

alunos desde o início do 

percurso escolar; 

- Promover o sucesso escolar 

dos alunos e formandos, 

incentivando e valorizando o 

seu trabalho e persistência.  

- Referenciação nos Planos de Turma e nas atas dos conselhos de 

turma dos alunos com falta de estudo e de criação de hábitos e 

métodos de trabalho e adoção de medidas individuais de 

superação destas dificuldades, como por exemplo, analisar com o 

EE e com o aluno as dificuldades detectadas e favorecer o 

desenvolvimento de competências de gestão do estudo, através 

da análise direta de estratégias de organização do tempo, dos 

espaços, dos materiais e das tarefas de estudo. 

-Implementação de actividades que favoreçam a criação e o 

desenvolvimento de competências de estudo, nas aulas de apoio 

previstas para o 1º e 2ºanos e nas aulas de PAP, previstas para o 

2º e 3º ciclos. 

- Reduzir em 5% o número de referências à 

falta de hábitos e métodos de trabalho no 

PT, nas atas de CT e nos relatórios dos 

professores. 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

- Dificuldades na 

implementação de um plano de 

formação externa e interna, 

articulando-o aos objetivos do 

Agrupamento e às necessidades 

dos profissionais.  

- Favorecer a 

elaboração/dinamização de 

planos de formação que 

respondam às necessidades e 

expectativas do pessoal 

docente e não docente, 

- Reunião periódica com o PND para definirem procedimentos e 

redistribuir tarefas; 

- Divulgação do quadro de competências e tarefas do PND; 

- Elaboração do plano de formação em articulação com o CFAE 

GUARDA – 1 tendo em consideração as propostas das diversas 

- Todo o pessoal docente e não docente 

elabora o seu plano de formação; 

- Todo o pessoal docente e não docente 

frequentou as ações necessárias para 

progressão na carreira de acordo com as 
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 centrados na sua prática 

profissional; 

- Assegurar respostas de 

qualidade às solicitações, 

problemas, interesses e 

necessidades de todas a 

comunidade educativas: 

docentes e não docentes; 

- Promover a avaliação de 

desempenho do pessoal 

docente e PND de acordo com 

os normativos em vigor; 

- Potenciar a colaboração e a 

partilha entre os professores 

através do trabalho de equipa. 

estruturas de orientação educativa e supervisão pedagógica, 

nomeadamente as substruturas de departamento curricular, 

conselhos de docentes e pessoal não docente do agrupamento; 

- Implementação do plano TIC, elaborado pela equipa PTE; 

- Implementação de ações de melhoria relativas a PND que 

resultaram do relatório de autoavaliação; 

- Avaliação do PND de acordo com os objetivos e competências 

definidos. 

suas necessidades de formação. 

 

- Dificuldades na promoção de 

um processo de autoavaliação 

mais abrangente, consistente e 

integral, que permita uma visão 

global do desempenho do 

Agrupamento. 

- Dar continuidade às atividades 

promovidas pela EAA; 

- Aumentar o campo de ação da 

autoavaliação no Agrupamento; 

- Agilizar o processo de AA para 

que a informação chegue a toda 

a comunidade educativa.  

- Elaboração de inquéritos; 

- Participação de elementos da equipa de AA nas diversas reuniões 

do Agrupamento; 

- Divulgação sistemática dos resultados a toda a comunidade.  

- No final da vigência deste projeto, todos 

os pontos fracos registados deverão estar 

tratados pela equipa de autoavaliação. 



                 Projeto Educativo  

                 2013/2016 

   27 
 

DOCENTES E FORMADORES 

- Inexistência de mecanismos 

de acompanhamento e 

supervisão da prática letiva.  

- Melhorar a prática pedagógica 

dos docentes numa perspetiva 

colaborativa; 

- Dar continuidade à atividade “ 

Observação entre pares”. 

- Criação de grupos/ pares de docentes que pretendam planificar, 

observar e refletir acerca das respetivas atividades letivas. 

-Proporcionar ao pessoal docente a possibilidade frequentar 

atividades de formação contínua em Portugal ou no estrangeiro. 

- Observação de duas aulas por docente; 

 

- Elaboração de uma reflexão por par. 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

- Pouco envolvimento dos pais 

e encarregados de educação na 

vida do Agrupamento. 

- Potenciar a participação dos 

pais e encarregados de 

educação e demais agentes na 

dinâmica interna da escola. 

- Realização de atividades com a participação dos pais/ 

encarregados de educação; Comemoração do Dia do Encarregado 

de Educação; dinamização de ações de sensibilização sobre os 

normativos do Agrupamento; 

- Inclusão dos elementos da Associação de Pais na dinamização das 

atividades do Agrupamento. 

- Planear pelo menos duas atividades 

exclusivamente destinadas a pais/ 

encarregados de educação. 

COMUNIDADE 

- Fraca participação da 

comunidade educativa (à 

exceção dos docentes) na 

elaboração dos documentos 

estruturantes do Agrupamento. 

- Incentivar toda a comunidade 

escolar na participação da 

elaboração de todos os 

documentos estruturantes do 

Agrupamento. 

- Elaboração de inquéritos de opinião relativos à vida escolar; 

- Participação dos representantes de toda a comunidade educativa 

nas reuniões de elaboração dos documentos estruturantes. 

 

- Aumento da participação efetiva de toda a 

comunidade educativa nas reuniões para 

elaboração de documentos. 
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Estas linhas orientadoras poderão servir de referência à elaboração das Planificações 

Anuais. Pretende-se que o trabalho a desenvolver (a todos os níveis) constitua um todo 

coordenado e coerente em interação com todos os projetos/ atividades da iniciativa da 

escola/agrupamento, tendo como centro a relação pedagógica e interagindo positivamente 

com o meio.  

Pretende-se favorecer, de forma significativa, a qualidade do sucesso educativo no nosso 

Agrupamento com a sua identidade própria, que faça da diversidade um fator positivo, e onde 

o isolamento e a exclusão não estejam presentes. 

 

6.3 Recursos e Projetos 

 

6.3.1 Cursos de Educação e Formação/ Profissionais 

No sentido de garantir os interesses e perfis funcionais dos seus alunos o agrupamento 

pretende manter uma oferta formativa diversificada, partindo sempre da auscultação prévia 

dos seus interesses.  

 

6.3.2 Serviços especializados de apoio educativo 

6.3.2.1 Serviços de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), enquanto estrutura especializada de 

orientação educativa do Sistema Educativo, deve contribuir para a melhoria da qualidade do 

processo educativo, através da criação de sinergias essenciais ao desenvolvimento integral 

dos alunos e à construção harmoniosa da sua identidade pessoal. 

O apoio psicopedagógico às atividades educativas e a orientação escolar e profissional 

constituem os eixos onde se devem inscrever as ações a realizar por este serviço, de forma 

integrada e articulada, com os restantes serviços/elementos da comunidade educativa e, por 

vezes, com outros parceiros externos, de acordo com as finalidades e objetivos traçados no 

presente documento. 

6.3.2.2 Educação Especial /Apoio Educativo - socioeducativo  

É fundamental que os docentes com funções atribuídas nesta área desenvolvam no 

Agrupamento uma atuação que se caraterize pela contribuição direta para a inclusão de todos 
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os alunos e, simultaneamente, pela ação cooperativa com os demais serviços na criação de 

processos e condições motivacionais e atribucionais favoráveis a todos os alunos.  

Importa desenvolver uma ação centrada na avaliação e/ou acompanhamento aos alunos 

com necessidades especiais de educação, influenciando positivamente as variáveis de 

aprendizagem e do desenvolvimento intrínsecas ao processo de ensino-aprendizagem e 

promovendo um efetivo desenvolvimento das potencialidades de todos os alunos e o seu 

crescimento como pessoa e como cidadão ativo; 

Complementarmente, é esperado que, no âmbito da sua especialidade, colaborem no 

fomento das condições ambientais e pedagógicas, que permitam a humanização do contexto 

escolar, a efetiva promoção da igualdade de oportunidades e a implementação de uma 

pedagogia diferenciada – em concreto, o trabalho cooperativo de apoio à aquisição de 

competências nos domínios da flexibilização curricular, a gestão cooperativa da sala de aula e 

a aplicação de técnicas de pedagogia diferenciada, a gestão simultânea de pequenos grupos e 

de grupos homogéneos e heterogéneos, a tutoria pedagógica, a avaliação pedagógica dos 

alunos prévia a qualquer intervenção, a construção e avaliação de programas individualizados, 

a preparação de reuniões de pais e trabalho de projeto e a colaboração na identificação das 

necessidades de formação dos docentes do ensino regular para a promoção de uma 

pedagogia diferenciada. 

 

6.3.3Biblioteca 

A Biblioteca Escolar deve ser concebida como um verdadeiro “centro de recursos 

educativos” multimédia (livros, programas informáticos, periódicos, registos vídeo e áudio, 

diapositivos, filmes, CD-ROM, etc.), ao dispor de alunos, de professores e, em condições 

específicas, de outros elementos da comunidade educativa. 

Deve constituir-se como um núcleo da organização pedagógica do agrupamento, 

vocacionado para as atividades culturais e para a informação tendo em vista alcançar, entre 

outros, os seguintes objetivos: 

 tornar possível a plena utilização dos recursos pedagógicos existentes e dotar o 

agrupamento de um fundo documental adequado às necessidades das 

diferentes disciplinas e projetos de trabalho; 
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 permitir a integração dos materiais impressos, audiovisuais e informáticos e 

favorecer a constituição de conjuntos documentais, organizados em função de 

diferentes temas; 

 desenvolver nos alunos competências e hábitos de trabalho baseados na 

consulta, tratamento e produção de informação, tais como: selecionar, 

analisar, criticar e utilizar documentos; desenvolver um trabalho de pesquisa 

ou estudo, individualmente ou em grupo, mediate solicitação do professor ou 

de sua própria iniciativa; produzir sínteses informativas em diferentes suportes; 

 estimular nos alunos o prazer de ler e o interesse pela cultura nacional e 

universal; 

 ajudar os professores a planificarem as suas atividades de ensino e a 

diversificarem as situações de aprendizagem; 

 associar a leitura, os livros e a frequência de bibliotecas à ocupação lúdica dos 

tempos livres. 

 

6.4  Projetos e Clubes 

 

6.4.1Projeto de Educação para a Saúde  

Promover a capacidade de cada um para criar o seu projeto de vida, pessoal e original, 

desenvolvendo competências que lhe permita tomar decisões geradoras de bem-estar físico, 

psíquico e social, de forma autónoma e com respeito pelos outros. Promover a educação de 

uma sexualidade saudável, entendida, de acordo com a O.M.S, como uma energia que nos 

motiva a procurar amor, contacto, ternura e intimidade, influenciando pensamentos, 

sentimentos, ações e interações e, por isso, influenciando, também, a saúde física e mental. 

  

 Projeto do Gabinete de Apoio à Saúde do Aluno 

Orientar e dar resposta às múltiplas situações apresentadas pelos jovens que 

voluntariamente procuram este Gabinete (Gabinete dinamizado por profissionais de Saúde do 

Centro de Saúde de Fornos de Algodres). 
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 Projeto do Clube de Saúde e Natureza 

A Promoção da Saúde é, hoje em dia, consensualmente definida como “um processo que 

visa criar as condições que permitem aos indivíduos e aos grupos controlar a sua saúde, a dos 

grupos onde se inserem e agir sobre os fatores que a influenciam” (Carta de Otawa, 1986). 

Nesta conceção, a saúde é assumida como um processo dinâmico e proativo que 

responsabiliza cada um e todos, na construção de um bem-estar que favoreça o 

desenvolvimento do potencial de cada indivíduo e das próprias comunidades.  

O Clube de Saúde e Natureza, mais uma vez pretende centrar todas as atenções nos 

problemas de saúde que podemos enfrentar e nos comportamentos que devemos assumir de 

modo a vivermos melhor connosco e com os que nos rodeiam. 

O objetivo primordial deste clube é a preparação para um estado de vida saudável, 

através de um projeto que visa desenvolver a capacidade de inter-relacionamento dos 

adolescentes, entre si, com a sociedade e com o mundo em geral. Todos os temas a tratar 

terão como objetivo principal a criação de competências duradouras, missão pessoal e 

consciencialização, focalizando aspetos relevantes para a melhoria da qualidade de vida, 

autodesenvolvimento e potencialização de vocações para a construção de uma sociedade 

mais saudável física, mental e socialmente. 

 

6.4.2Projeto de Educação Física / Desporto Escolar 

Proporcionar aos alunos atividades de caráter recreativo e lúdico, de formação ou de 

orientação desportiva. 

 

6.4.3Projeto Eco Escolas  

É um programa vocacionado para a educação ambiental, para a sustentabilidade e para a 

cidadania, implementado internacionalmente pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE) 

e em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, e destina-se fundamentalmente às 

escolas do ensino básico, podendo ser adaptado e implementado noutros graus de ensino, 

visando encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pela Escola em benefício do 

ambiente. 

O programa procura igualmente, estimular a criação de parcerias locais entre a escola e 

as autarquias, procurando contribuir para um maior envolvimento e participação em todo o 
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processo, dos municípios, empresas, órgãos de comunicação social, organizações não 

governamentais (ONG) e outros agentes interessados em contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. 

O Galardão Eco Escola é um certificado de qualidade ambiental atribuído à escola, 

símbolo de reconhecimento público da existência de um Programa coerente e de qualidade 

de educação pelo ambiente. Além da Bandeira Verde, que se encontra hasteada na escola 

sede, compreende também a atribuição de um Certificado de Eco Escola e autorização de 

utilização do logotipo das Eco Escolas. 

 

6.4.4Empreendedorismo 

O Concurso “Ideias Serra da Estrela” é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal Serra 

da Estrela (CIMSE) dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela 

– ADRUSE, em parceria com as escolas dos concelhos que integram a área de atuação da 

CIMSE. 

O projeto tem como objetivo fomentar do empreendedorismo, sensibilizar e motivar os 

jovens para práticas empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa e o dinamismo nos 

concelhos envolvidos. Estas práticas empreendedoras devem pressupor uma grande 

preocupação com o impacto que os projetos poderão ter para a região da Serra da Estrela.  

É objetivo central do concurso angariar ideias empreendedoras associadas aos diversos 

setores de atividade, que tenham viabilidade na região. Apesar de não se perspetivar que as 

ideias apresentadas tenham como consequência imediata o desenvolvimento da iniciativa por 

parte da equipa que a apresenta, pretende-se que seja demonstrada a exequibilidade prática 

e potencial do projeto em causa. 

Âmbito 

1. As ideias a concurso deverão ser iniciativas capazes de aliar o empreendedorismo com 

o desenvolvimento da região, demonstrando que o futuro dos jovens pode passar pelos 

territórios rurais, nomeadamente, pela Serra da Estrela.  

2. As ideias a concurso deverão ser inovadoras, exequíveis, e apresentar vantagens 

competitivas. As mais-valias dos projetos deverão ser claras, tanto pela demonstração do 

interesse financeiro, como através das vantagens para a região, nomeadamente a utilização 

de recursos locais.  
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3. As ideias deverão ser suscetíveis de dar origem ao aparecimento de um novo 

produto/serviço ou a um já existente, com novas caraterísticas e potencialidades.  

4. As ideias que consubstanciam as candidaturas deverão ser originais, sendo os 

proponentes responsáveis pelas mesmas.  

5. As ideias a desenvolver deverão potenciar a região da Serra da Estrela para uma 

posição de relevo no domínio empreendedor. 

As ideias são submetidas a um concurso municipal, numa primeira fase, e supramunicipal, 

na fase final, com a atribuição de prémios.  

 

6.4.5Parlamento dos Jovens 

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República, 

desenvolvida ao longo do ano letivo com as escolas de todo o país, em que pode inscrever-se 

qualquer escola. 

São objetivos principais do projeto educar para a cidadania, dar a conhecer a Assembleia 

da República, promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas 

regras de formação das decisões, incentivar a reflexão e o debate, proporcionar a experiência 

de participação em processos eleitorais, entre outros.  

A escola sede tem participado regularmente neste projeto tanto a nível do ensino básico 

como no ensino secundário. 

 

6.4.6Clubes 

Nos últimos anos foi possível criar diversos clubes, com projetos próprios, coordenados 

entre si, que dinamizaram a escola, interagindo com as diversas disciplinas e com toda a 

Comunidade Educativa. 

O Conselho Pedagógico viabilizou a continuidade de todos os clubes propostos, 

nomeadamente o Clube de Jornalismo, o Clube de Teatro, o Clube dos Trapos e Afins, o Clube 

de Ciências, o Clube Aconteceu na nossa Escola e o Clube de Leitura. 
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77  DDIISSPPOOSSIIÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  DDOO  PPRROOJJEETTOO  

 

7.1 Divulgação e Aplicação do Projeto / Metodologia de Trabalho 

 

O desenvolvimento do Projeto Educativo deste Agrupamento terá de passar pela 

intervenção de todos os parceiros implicados, sendo para isso necessário a operacionalização 

de uma rede facilitadora de relações interpessoais e a corresponsabilização coletiva. 

Compete aos órgãos de gestão deste Agrupamento (Conselho Geral, Direção Executiva, 

Conselho Pedagógico, Departamentos Curriculares, Conselho Administrativo, Associação de 

Pais/ Encarregados de Educação, Associação de Estudantes,…) a divulgação deste projeto, de 

modo a que o real conhecimento do mesmo contribua para a sua consecução. 

Para se poderem superar e ultrapassar os pontos fracos enunciados em 6.2.2 é 

indispensável que todos os intervenientes neste processo questionem a sua prática, 

redefinam os seus objetivos, criem estratégias e atividades necessárias à superação das 

questões problemáticas, atendendo à situação específica do Agrupamento/escola, isto é, 

todas as atividades propostas pelos diversos intervenientes deverão constar do Plano Anual 

de Atividades. 

Será anualmente proposta, em regime de nomeação ou eleição, uma equipa de 

acompanhamento, aplicação e supervisão deste projeto. 

 

7.2 Avaliação do Projeto 

 

A avaliação da execução do Projeto Educativo do Agrupamento cabe, conforme o 

estipulado na alínea c) do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho e em Regulamento Interno 

deste Agrupamento, ao Conselho Geral.  

A equipa de elaboração deste projeto propõe que essa avaliação seja feita anualmente.  

Cabe ao órgão de gestão emitir consecutivamente os seus pareceres sobre a elaboração e 

execução das atividades do Plano Anual de Atividades, verificando a sua conformidade com o 

Projeto Educativo, promovendo assim o bom relacionamento com e na Comunidade 

Educativa.  
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7.3 Revisão do Projeto 

 

A equipa de reformulação do Projeto Educativo propõe que seja revisto anualmente 

durante o triénio a que diz respeito. Assim, à medida que o processo se vai desenvolvendo, há 

a necessidade de rever o mesmo de modo a garantir a sua constante atualização, colmatando 

algumas lacunas, garantindo também a oportunidade de remediar estratégias menos 

conseguidas, evidenciadas pelo próprio processo avaliativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento foi aprovado pelo Conselho Geral no dia 17 de dezembro de 2013 


