Programa Municipal de Apoio aos Projetos
Socioeducativos
Eixo1: Plano Anual de Atividades
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Ano Letivo 2013-2014

1. Identificação agrupamento de escolas
Identificação: Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

2. Caraterização da população escolar (especificar cada estabelecimento de ensino)
Agrupamento de escolas

Nº total alunos

JI do Cerrado da Bica

65

EB1/JI da Mina

242

EB1/JI/Creche Aprígio Gomes

480

EB 2, 3 Cardoso Lopes

492

3. Equipa de coordenação:
Identificação: Sónia Cristina Catarino Baptista
Email: f0555@cardosolopes.net

Telefone: 214986560

Outro contato: 965127870

Outros membros da equipa
Nome: Silvina Maria Godinho Simões Marçal Email: f0314@cardosolopes.net

Contato: 918336365

Nome: Luís Nuno Gama Lobo Neves Ramos Email: f0597@cardosolopes.net

Contato: 965031825

Nome: Paula Cristina Silva Melo Vieira

Email: Paolamelo.vieira@gmail.com

Contato: 962779940

Nome:

Email:

Contato:
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4. Plano anual de atividades (enquadramento e fundamentação)
Preenchimento obrigatório
A missão do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes é assegurar um ensino-aprendizagem de qualidade, inclusivo, adaptado às
necessidades específicas dos seus alunos, alicerçado numa atualização permanente dos seus profissionais, bem como numa
cooperação dinâmica com agentes e entidades da comunidade envolvente. Pretende-se dotar cada aluno com as competências e
conhecimentos que lhe permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se cívica e ativamente na sociedade e contribuir
para a vida económica, social e cultural do país.
A partir desta missão, foi elaborado o Projeto Educativo do Agrupamento, o qual se encontra organizado em três áreas de intervenção:
- Humanização dos espaços;
- Respeito pela diferença;
- Sustentabilidade educativa.
No âmbito de cada área de intervenção, foram traçados os respetivos objetivos, definidas estratégias de operacionalização e
indicadores de medida, cuja avaliação permitirá determinar se o caminho seguido conduzirá às metas estabelecidas para consolidar
uma escola que se pretende que caminhe para a excelência:
- Promover uma escola de sucesso
- Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos
- Diminuir os níveis de indisciplina
- Combater o abandono escolar.
Com base nestes objetivos, foi elaborado o Plano Anual de Atividades, cujas atividades procuram dar resposta a problemas de
intervenção prioritária definidos no PEA, tendo sido definidas as situações problemáticas de intervenção prioritária, ponderadas as
suas causas, os recursos disponíveis e passíveis de mobilizar pelo Agrupamento, com vista ao cumprimento da missão do
Agrupamento.
É de salientar o trabalho de monitorização dos custos por aluno, de acordo com os seus desempenhos académicos e disciplinares.
A distribuição de serviço é realizada em função específica das necessidades dos alunos, de modo a rentabilizar os recursos
disponíveis de acordo com as necessidades específicas dos alunos.
Desempenho escolar
As turmas são contituídas de acordo com os ritmos de aprendizagem dos alunos, sendo os recursos humanos distribuídos do seguinte
modo:
1. Alunos com ritmo de aprendizagem bom: os horários são constituídos apenas pelas disciplinas curriculares, de acordo com a matriz
curricular;
2. Alunos com ritmo de aprendizagem lento: apoio educativo nas disciplinas de Português e de Matemática;
3. Alunos com ritmo de aprendizagem muito lento e com muitas lacunas ao nível dos pré-requisitos: Apoio Educativo nas disciplinas
de Português e de Matemática e Sala de Estudo nas disciplinas em que revelam mais dificuildades. No 1º Ciclo, não existindo a Sala
de estudo, optou-se pelo reforço das horas de apoio educativo.
Disciplina
1. Alunos que revelam dificuldades no cumprimento do Regulamento Interno: acompanhamento pelos docentes e técnicos do GAIA
(Gabinete de Apoio e Integração do Aluno);
2. Turmas com mais alunos com probleams disciplinares: formação de modificação de comportamentos promovida pela ARISCO, em
parceria com a técnica de animação sóciocultural.
Os alunos que revelam dificuldades de aprendizagem e de saber-estar, para lém das medidas referenciadas acima, também são
acompanhados por Tutores.
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5. Parcerias previstas
Preenchimento obrigatório
O tema organizador geral para a intervenção sócio-educativa junto dos alunos nas atividades de complemento curricular e a implicar
na exposição do AmadoraEduca é o seguinte: "A caminho da escola sustentável". Este repto resulta da necessidade de se
encontrarem caminhos e soluções para a redução de gastos e para a poupança, em defesa do ambiente e dos recursos naturais do
planeta, na era da massificação do consumismo e numa conjuntura de crise internacional e nacional, cujo combate obriga que
estejamos todos implicados nesse processo. Mais do que nunca, importa trabalhar competências de responsabilidade e mobilizar
sinergias de solidariedade social para que se possa impedir a exclusão social dos mais desfavorecidos.
Ao nível das medidas para a promoção do sucesso educativo, encontra-se previsto a dinamização das seguintes atividades: apoios
educativos, salas de estudo, constituição de turmas por ritmos de aprendizagem, português como língua não materna.
Ao nível das medidas de promoção da disciplina: tutorias, vigilância e dinamização dos espaços de recreio, GAIA, formação para
alunos, no âmbito da modificação de comportamentos.
Assim, para se cumprir o PAA encontram-se previstas as seguintes parcerias:
- Câmara Municipal da Amadora (Projetos: Jogos Juvenis Escolares, Eco-Espaço, Projeto PIPAS, Mostra de Teatro das Escolas,
Biblioteca Municipal, AEC*, Programa "Aprender & Brincar"*, Heróis da Fruta, Escoal Fixa de Trânsito, Comenius Regio…)
- Rede Social da Freguesia da Mina de Água (com as seguintes atividades presentes no Plano Anual de Atividades: Cantar as
Janeiras e Desfile da primavera)
- Junior Achievement (com o programa "Aprender a empreender", para turmas dos 1º e 2º anos da Escola EB1/JI/Creche Aprígio
Gomes)
- LAPSIS (Centro de apoio psicoterapêutico e psicopedagógico)- Associação parceira na prestação de apoio individualizado a alunos
com dificuldades de aprendizagem, problemas de dislexia e do foro emocional.
- EPIS (Projecto de combate ao insucesso escolar no 3º ciclo, na parceria na escola de pais e nos projetos: "Vocações+Matemática",
com o Banco de Portugal e "na minha casa poupo eu" com o Deutsche Bank)
- Escola Superior de Teatro e Cinema (com o projeto de intervenção de dois alunos do curso de Mestrado em Teatro e Comunidade,
com o tema: "Lugar… Encontro…")
- ABAE (no projeto Eco-Escolas)
- ARISCO (formação de modificação de competências socias - promoção da disciplina)
* E respetivas entidades dinamizadoras dos programas nas quatro escolas que integram o Agrupamento.

6. Cronograma das atividades (o plano deve considerar os seguintes itens – este quadro poderá ser anexo à candidatura)
Objetivos
Promover uma escola de
sucesso

Melhorar a qualidade das
aprendizagens dos
alunos

Estratégias/atividades
Sensibilizar para a
gestão sustentável de
recursos materiais e
humanos; Aceitar a
heterogeneidade
social, de modo a
promover a inclusão
Definir
otodos
critério de
de
os
sustentabilidade,
c/
alunos;
base nos seguintes
critérios de avaliação
dos alunos:sucesso
(80%),indisciplina(15%)
e assiduidade (5%)
assiduidade (5%);

Público alvo

Calendarização

Custos

Alunos

01-09-2013 a 31-07-2014

4.275,00 €

Alunos

01-09-2013 a 31-07-2014

4.410,00 €
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Objetivos

Estratégias/atividades

Manter a figura de
professor tutor, para
acompanhamento dos
alunos que revelam
dificuldades
de
integração
e
de
desenvolvimento
interpessoal,
em
colaboração com o
Conselho de turma e
7. Critérios de instrumentos
de avaliação de
Encarregados
Preenchimento obrigatório Educação

Público alvo

Calendarização

Custos

Diminuir os níveis de
indisciplina

Alunos

01-09-2013 a 31-07-2014

4.365,00 €

É da responsabilidade da Equipa coordenadora do projeto proceder ao acompanhamento do processo de implementação das
atividades aqui descritas, bem como elaborar o relatório de avaliação intercalar da execução do Projeto, de acordo com os prazos
previstos no Regulamento.
No final de cada período letivo, faz-se, em reunião ordinária de Conselho Pedagógico de Agrupamento, a avaliação intercalar deste
projeto, assim como dos cvalores da sustentabilidade educativa dos alunos.
Existe, ainda, um “Observatório da Qualidade” responsável pela avaliação interna do Agrupamento, que vai monitorizando, ao longo
do ano, uma série de indicadores de avaliação (aplicação de questionários a todos os atores do processo educativo) que auxiliam
também a avaliação deste projeto. Será elaborado o relatório final do projeto, da responsabilidade da Equipa de coordenação do
projeto, recorrendo aos relatórios de atividades elaborados pelos responsáveis das várias atividades contempladas e aos registos de
absentismo, de insucesso escolar, de ordens de saída da sala de aula, de participações disciplinares, de conselhos disciplinares e de
frequência da BECRE, para além dos contributos do “Observatório da Qualidade”.
Este relatório final merecerá parecer do Conselho Pedagógico. O grau de cumprimento das atividades propostas no Plano Anual de
Atividades, como também a qualidade de participação do Agrupamento de Escolas na Mostra de Teatro Escolar Municipal e no
AmadoraEduca, serão também indicadores a valorizar.

8. Divulgação (modelos de divulgação utilizados)
Preenchimento obrigatório
Este Projeto e o Plano Anual de Atividades do Agrupamento estarão disponíveis para consulta, em formato digital, na página oficial do
Agrupamento de Escolas e na Rede Interna do Agrupamento de Escolas. Estará disponível para consulta, por quem o desejar
(encarregados de educação incluídos) em formato de papel, um exemplar do projecto e do PAA na BECRE da Escola Sede do
Agrupamento.

Na sequência da aprovação deste projeto pela CMA, comprometo-me a:
1. Cumprir as obrigações decorrentes das Normas Regulamentares;
2. Comunicar atempadamente qualquer alteração ao Plano de Atividades, aprovada em Conselho Pedagógico e
Conselho Geral;
3. Receber Visitas de Acompanhamento de representantes da CMA;
4. Participar na Mostra de Projetos 2014, inserida no AmadoraEduca.
Amadora, 20 de novembro de 2013
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________________________________________________________________________
Coordenador do projeto

________________________________________________________________________
Diretor do agrupamento de escolas
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