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INTRODUÇÃO

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes a implementar no
quadriénio 2017/21 adota, nos seus fundamentos essenciais, um perfil de continuidade
relativamente aos anteriores Projetos que vigoraram a partir do ano letivo de 2004/05.
Naturalmente, por uma questão cronológica e essencialmente pelas respostas e adaptações
que de forma intensa e a maior ritmo foram e são exigidas à escola, este é um documento
reformulado a partir das premissas essenciais do Projeto imediatamente anterior e que, tal
como aquele, se subordina aos ideais implícitos na temática “A caminho de uma escola
sustentável”. Este projeto volta a consubstanciar três vertentes essenciais: respeito pela
diferença, sustentabilidade educativa e humanização dos espaços.
Assim, sem deixar de dar continuidade à reflexão e ao trabalho prático que têm
constituído a atuação quotidiana no Agrupamento dos vários intervenientes no processo,
deseja-se, nos próximos quatro anos, impulsionar a ação educativa com procedimentos que
envolvam novos desafios. Deseja-se, essencialmente, apostar em técnicas de educação
inovadoras que levem ao desenvolvimento de competências mais abrangentes, valores e
atitudes que contribuem para a formação de individuos qualificados e capazes de exercer
uma cidadania democrática. Considera-se que para além de se facultar acesso à educação de
todas as crianças e jovens, é absolutamente necessário que a escola estimule a mudança que
a sociedade lhe exige. Pretende-se reforçar estratégias conducentes à implicação de toda a
comunidade educativa nestas propostas de reinvenção e adaptação ao mundo exterior. Tornase necessário que este seja um trabalho conjunto, colaborativo e se possível harmonioso para
que ele próprio constitua um exemplo e o seu sucesso seja pleno. Advém desta forma de
construir e viver a escola, a adesão no ano letivo 2017/18, como escola piloto, à
implementação da do Projeto de Autonomia e Flexibilização Curricular no 5º ano de
escolaridade, a qual se deverá expandir nos anos letivos seguintes a todos os níveis escolares
Reforçando o que já foi escrito, este documento enuncia desde já os princípios
fundamentais resultantes de uma visão de escola dinâmica e de um compromisso em
participar em projetos pioneiros que contribuam para formar cidadãos de sucesso que saibam
dar resposta às exigências da sociedade contemporânea. Enfim, mantem-se o propósito de
trabalhar em prol uma escola envolvida na construção do futuro de forma sustentada.
Como aconteceu com os anteriores projetos, a elaboração deste documento resulta
de conclusões de sessões de trabalho, sugestões e opiniões envolvendo vários elementos da
comunidade educativa (professores, funcionários, alunos, encarregados de educação,
autarquia e entidades representadas no Conselho Geral). As orientações específicas
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divulgadas foram problematizadas em função das características da população escolar, tendo
como principais objetivos a qualidade do ensino, a flexibilização das metodologias e
estratégias que conduzam à construção de um perfil de aluno que manifeste conhecimentos e
competências adequados aos tempos atuais de acordo com as propostas incluídas no
documento “Perfil dos Alunos para o Século XXI”. Procurou-se explicitar os princípios, os
valores, as metas e as estratégias segundo os quais este Agrupamento de Escolas propõe
cumprir a sua função educativa.
De forma mais formal, mas não deixando de ter em consideração os objetivos e
orientações antes expostas, pode dizer-se que este Projeto Educativo, cumpre essencialmente
as seguintes funções:
- Servir de referencial para a gestão e para todos os agentes educativos na tomada de
decisões, uma vez que se assume como documento de orientação geral;
- Assegurar a unidade de ação a nível do Agrupamento nas suas diversas dimensões, dandolhes um sentido global, e harmonizando atuações e procedimentos;
- Constituir o polo central para a contextualização curricular do Agrupamento (no sentido da
adequação das estratégias de ensino-aprendizagem às características dos alunos);
- Garantir a adequação dos aspetos organizacionais e administrativos ao papel educativo do
Agrupamento.
A avaliação do Projeto Educativo, no final de cada ano letivo, permitirá aferir a resposta da
comunidade às ações concretizadas, ajustar procedimentos e melhorar desempenhos.
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1. VISÃO E MISSÃO
1.1. Visão
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes tem sido e continua a ser dirigido no sentido de
facultar um ambiente educativo de excelência, onde se procura que prevaleça a ordem e
harmonia nas relações humanas, acontecidas em espaços físicos organizados, conservados e
agradáveis.
A atenção permanente à realidade social e aos problemas a ela subjacentes os quais, a não
serem resolvidos, poderão comprometer o futuro das atuais e próximas gerações, levaram a
que entrasse nas temáticas abraçadas pela Escola, com direta repercussão nos projetos
didáticos e culturais a desenvolver, o conceito de sustentabilidade nas suas diversas
vertentes. Assim e tendo em consideração a definição do conceito, inserido no relatório “O
Nosso Futuro Comum” da Comissão Brundtland (1987) que considera o desenvolvimento
sustentável “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações de suprir as suas próprias necessidades”.
A Instituição encontra-se atenta a todas as alterações educativas passíveis de formar gerações
de indivíduos conhecedores, criativos e críticos que saibam confrontar-se com a incerteza e
mudança. Desta forma investe-se num modelo de escolaridade que procura formar indivíduos
qualificados e capazes de exercer uma cidadania democrática.
1.2. Missão
Naturalmente a missão da Escola interrelaciona-se com a visão que a instituição tem
sobre a realidade em que se insere e é partindo dessa perceção que este Projeto tem como
objetivo fundamental 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. Os princípios, os valores e as competências defendidos no documento “Perfil dos
alunos para o século XXI” são coincidentes com os que têm orientado a prática deste
Agrupamento de Escolas. Tem-se pretendido 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. Daí
que se possa afirmar que a missão desta Instituição é instruir, o que implica a transmissão de
conhecimentos; sociabilizar, ou seja a transmissão dos valores que promovam a formação de
cidadãos responsáveis, como o respeito, a justiça, a solidariedade, a preservação do
ambiente, entre outros; qualificar, o que implica proporcionar os ensinamentos necessários
para a continuidade de formação e/ou a aquisição de competências que facilitem a
integração no mercado de trabalho.

6
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

CARACTERIZAÇÃO

2 - CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
2.1.Localização e envolvente
O Município da Amadora inscreve-se na Área Metropolitana de Lisboa Norte. É um
concelho estritamente urbano, com cerca de 175 136 habitantes, de acordo com os dados do
Censos 2011, distribuídos por uma área de 23,77 km2, sendo atualmente composto por seis
freguesias. Este concelho conheceu, a partir dos anos cinquenta do século passado, uma
autêntica explosão demográfica, a qual foi uma consequência da melhoria de algumas
infraestruturas, nomeadamente a eletrificação da linha férrea que atravessa a povoação e
que liga Lisboa a Sintra. Não só a facilidade de ligação a Lisboa mas também o surgimento de
postos de trabalho na indústria e serviços que se instalaram na Amadora levaram a que largos
contingentes migratórios (principalmente do interior do país e das ex-colónias) afluíssem este
território, criando problemas estruturais de difícil resolução.
Tendo a Amadora pertencido ao Concelho de Oeiras, foi elevada a município a 11 de
setembro de 1979. Desde essa data que grandes investimentos têm sido feitos na habitação,
na educação e na rede viária, sublinhando-se a construção de diversos equipamentos
culturais, os quais têm permitido uma melhor organização do espaço e a melhoria das
condições de vida dos seus habitantes.
A freguesia de Mina de Água
As Escolas do Agrupamento situam-se na freguesia de Mina de Água. Esta resultou da
anexação da antiga freguesia da Mina com a de São Brás, no âmbito da reforma administrativa
nacional realizada em 2013, sendo que este núcleo escolar se implanta na antiga freguesia da
Mina.
Trata-se de um território que tem sofrido algumas alterações urbanísticas,
concretamente na zona envolvente da Escola Básica Cardoso Lopes e da Escola Aprígio Gomes
onde surgiram novos empreendimentos urbanísticos como Vila Chã e Casal das Brancas,
enquanto o Bairro degradado denominado Santa Filomena se encontra em fase de eliminação
e os seus habitantes a serem realojados em bairros sociais que estão mais distantes do
território ocupado pelos estabelecimentos escolares do Agrupamento.
No território da Mina de Água, estão situados diversos equipamentos do foro social e
cultural do município: o edifício dos Paços do Concelho, a Estação dos Caminhos de Ferro da
Amadora (Linha de Sintra), a Divisão da PSP, os Bombeiros Voluntários da Amadora, o Parque
Central (onde funciona o Eco-Espaço), o Jardim Parque da Mina, a Escola Superior de Teatro
e Cinema, algumas associações desportivas e culturais, tais como a Sociedade Filarmónica
Comércio e Indústria da Amadora, o Ginásio Clube da Amadora, o Clube Desportivo CÁ-TEESPERO, duas associações de reformados (ASSORPIM e AURPICA), duas associações de apoio à
deficiência (AMORAMA e VALENTIAMA), associações ligadas ao apoio à infância e juventude,
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entre elas, o Espaço Jovem, a Associação dos Amigos da Encosta Nascente e a Associação de
Pais e Amigos das Crianças de Carenque, entre outras.
Constitui esta freguesia um espaço geográfico onde prevalece um relativo dinamismo social e
cultural.
2.2. As escolas do Agrupamento.
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes (homologado por Despacho de 23/03/04, do
Senhor Diretor Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo) tem como sede a Escola EB
2.3 Cardoso Lopes. Além desta engloba os seguintes espaços escolares:
- Jardim de Infância do Cerrado da Bica;
- Escola EB1/JI da Mina - Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, com Jardim de Infância:
- EB1/JI/Creche Aprígio Gomes - Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, com Jardim de Infância
e Creche
Ao nível da gestão de discentes, agrega ainda três estabelecimentos de ensino da rede
particular:
- Externato “O Viveirinho”;
- Externato Nª Sr.ª da Paz;
- Externato Anjo da Guarda.

Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes
Código: 340492
Morada: Avenida António Ribeiro Chiado,
2700-621 Amadora
Telefone: 214986560
Fax: 214986568
E-mail: direcao@cardosolopes.net

A Escola Cardoso Lopes teve como designação inicial Escola Preparatória da Amadora
(Mina). Foi inaugurada no ano de 1983 e, atualmente, são aqui ministrados os 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico.
A denominação de Escola do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Cardoso Lopes foi
atribuída pelo Despacho nº 74/SSEAM/95 publicado em Diário da República – II série, de 29 de
junho, mediante proposta do Conselho Executivo, após concordância da Câmara Municipal da
Amadora.
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Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes
Código: 295700
Morada: Avenida Canto e Castro, Urbanização
Casal de Vila Chã,
2700-778 Amadora
Telefone: 214988350
Fax: 214988359

O atual edifício que alberga a EB1/JI/Creche Aprígio Gomes, foi inaugurado em janeiro de
2010. Este reuniu a população da antiga Escola EB1 Aprígio Gomes, EB1 Mina de Água e JI de
Santa Filomena. Esta escola é contígua à Escola Sede do Agrupamento.

Escola EB1/JI da Mina
Código: 239641
Morada: Praceta da Quinta Nova,
2700-582 Amadora
Telefone: 214988410
Fax: 214988419

O edifício que acolhe a Escola EB1/JI da Mina foi inaugurado no dia 5 de outubro de 2010.
Nesse ano apenas funcionou com turmas de 1º Ciclo, passando, a dispor da valência de jardimde-infância, um ano depois.
Jardim de Infância do Cerrado da Bica
Código: 642381
Morada: Praceta do Cerrado da Bica,
2700-182 Amadora
Telefone: 214928491
Fax: 214928493

O Jardim de Infância do Cerrado da Bica situa-se na área geográfica de influência da escola
EB1/JI da Mina, tendo funcionado como escola do 1º Ciclo até ao ano 2000. Em 2001, o edifício
sofreu grandes obras de remodelação e adaptação, tendo reaberto, em dezembro de 2002,
apenas com a valência de Pré-Escolar com três grupos de crianças, dos 3 aos 5 anos.
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2.3. Referenciais identitários
No universo dos estabelecimentos que formam o Agrupamento surgem os nomes de
Aprígio Gomes e António Cardoso Lopes.
Aprígio Gomes, figura marcante da história recente da Amadora, foi escolhido para
nomear uma das escolas de 1º ciclo do Agrupamento.
António Cardoso Lopes foi uma personagem de relevo no Concelho, no início do século
XX, a quem se deve a toponímia Amadora, para designar este local onde hoje se encontra
implantado o concelho. António Cardoso Lopes, como patrono, deu nome à escola sede e por
sua vez a todo o Agrupamento.
O nome do patrono, Cardoso Lopes, o logótipo inspirado em moinhos de vento,
característicos da paisagem envolvente local, constituem os referenciais identitários do
Agrupamento.
O patrono
Nascido em Salvaterra de Magos em 1864, António Cardoso
Lopes veio viver para a Amadora em 1906, tendo sido um dos
impulsionadores do movimento que esteve na origem da atribuição
do

nome

de

Amadora

à

localidade,

assim

como

no

seu

desenvolvimento.
Foi empresário, ligado à urbanização do Bairro da Mina, fez a
descoberta da Mina de Água e impulsionou a exploração e a
comercialização destas águas e esteve ainda envolvido na escolha da
Amadora para sede do Grupo Esquadrilhas da Aviação da República.
Foi vereador da Câmara Municipal de Oeiras (onde a Amadora pertencia nessa época),
tendo falecido na Amadora aos 80 anos, a 30 de julho de 1944.
Além de todas as suas ações práticas que marcaram o destino e a paisagem do
Concelho, a personalidade de Cardoso Lopes, na qual predomina a persistência e o
empreendedorismo, é divulgada de forma sistemática na comunidade escolar com o intuito
não só de dar a conhecer a História da Amadora mas também de difundir os valores implícitos
na sua personalidade.
O logótipo
O logótipo do Agrupamento foi inspirado nos
moinhos de vento que emergiam nos cumes e nas encostas
dos montes, onde hoje se situa o concelho da Amadora.
A simbologia do logótipo é marcada pela estilização
dessas construções, que marcaram a paisagem durante o
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período em que a agricultura era a principal atividade
económica.
Alguns exemplares destas construções, agora em ruinas, ainda se erguem na zona
envolvente da Escola Sede e da Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes.
2.4. A comunidade escolar
2.4.1. Corpo discente
As Escolas do Agrupamento servem uma população de relativa heterogeneidade social
e cultural. Como já se referiu na sucinta caracterização do meio envolvente, a explosão
demográfica no concelho da Amadora a partir dos anos 50 do século passado e à instalação de
populações imigrantes, nas décadas de 70 e 80, principalmente, levou a que a Amadora se
tornasse uma cidade dos subúrbios da capital com problemas de infraestruturas e de
alojamento que se encontram em fase de resolução. As escolas que integram o Agrupamento
acolhem, neste momento, os alunos dos bairros envolventes, os quais obedecem a padrões
normalizados de urbanização e de onde provêm crianças que na sua maioria já se podem
integrar em níveis socioeconómicos médios.
Quanto às nacionalidades dos alunos predominam os portugueses, embora entre estes
se contabilizem uma percentagem cada vez menos significativa de alunos com ascendência
africana. Para além da nacionalidade portuguesa (86,4%) contam-se mais vinte e duas
nacionalidades, sendo a cabo-verdiana a mais representativa em 3,4% dos alunos.
Perante o exposto exige-se no Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, ou seja nos
fundamentos da sua organização e da sua prática, uma atenção constante à morfologia do
tecido social em que atua e do qual reúne elementos que permitem a sua necessária
caraterização. Há igualmente a preocupação de detetar possíveis variáveis culturais e/ou
interações socioeconómicas que obriguem a alterações ou adaptações na intervenção
socioeducativa, de forma a haver continuidade no processo conducente aos seus objetivos
fundamentais, os sucessos escolar e educativo. Estes objetivos estratégicos pressupõem e
exigem a construção de mecanismos de intervenção na presente comunidade escolar que
promovam os referidos sucessos.
2.4.2. Corpo Docente
As funções e atribuições que aos professores são acometidas são cada vez mais
exigentes, pressupondo-se um maior envolvimento e responsabilização para com o sucesso
educativo dos alunos. Ainda assim, tem-se verificado que o profissionalismo dos docentes que
integram o Agrupamento tem sido mantido em níveis de empenho que têm contribuído para a
prestação de um serviço de qualidade.
Ao ser valorizado o sucesso alcançado pelos alunos, quer no domínio do sucesso
educativo, quer no domínio dos resultados sociais, é uma prática comum que prestigia
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também os docentes que com eles desenvolvem o seu trabalho. Atividades como a entrega
dos Quadros de Honra de Mérito de Sucesso Educativo, Progressão nas Aprendizagens, de
Comportamento e de Carácter e Personalidade, assim como as exposições temáticas dos
trabalhos dos alunos, os prémios alcançados em concursos, são formas de incentivo, de
reconhecimento e de valorização. Dentro das possibilidades legais, a gestão opta por delegar
e autonomizar o seu corpo docente, conferindo a cada um dos membros um papel especial
único no seio da organização, garantindo que dentro das competências de cada um é
garantido o uso dessa autonomia de forma responsável na execução das tarefas diárias e
comprometendo o pessoal docente com o agrupamento.
2.4.3. Corpo não Docente
O pessoal não docente desempenha um importante papel de mediador e facilitador
das práticas educativas, e sobretudo no garante que a máquina de suporte operacional e
administrativa da escola funciona.
A articulação entre os vários intervenientes é fundamental para a concretização de
práticas de ensino de qualidade e é através de um plano de comunicação interna eficaz que
esta articulação tem maior qualidade.
Assim, é possível atingir o sucesso a partir do trabalho em conjunto entre os
Conselhos de Turma e de Ano com os técnicos superiores na planificação das intervenções
educativas e pedagógicas, nomeadamente no que concerne à orientação profissional e
educativa dos alunos.
O caminho de uma escola sustentável depende intrinsecamente de um plano de
intervenção estratégico no que concerne à manutenção dos espaços escolares e esse plano
apenas se torna eficaz se o acompanhamento pelos assistentes operacionais for valorizado, no
Agrupamento cabe aos assistente operacionais a manutenção e cuidado dos espaços, a
manutenção e a requalificação dos espaços têm sido uma aposta do Agrupamento, na
transformação numa escola mais limpa, cuidada e com espaços e materiais adequados ao
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Em articulação com o Centro de
Formação de Escolas do Concelho da Amadora (CFAECA) e a Câmara Municipal da Amadora
tem-se apostado na formação destes funcionários, de modo a garantir alguma especialização,
consoante as funções que desenvolvem, como é exemplo as ações de formação para as
Assistentes Operacionais que desempenham funções com crianças com Necessidades
Educativas Especiais. Cabe também às assistentes operacionais um importante papel no
reforço das regras de segurança e conduta nos espaços escolares, cabendo a cada um a
vigilância e a garantia do cumprimento das mesmas, asseverando um ambiente saudável e
propício à aprendizagem.
As funções de zelo administrativo, financeiro e patrimonial, assim como a execução
das medidas de controlo interno cabem aos assistentes técnicos coordenados por um técnico
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com conhecimentos suficientes para agilizar no sentido de garantir um correto, adequado e
eficaz suporte administrativo. Assim esta equipa conta com instalações adequadas e
confortáveis, intervencionadas recentemente e que contribuem para a valorização das suas
tarefas diárias. Receberam, estes técnicos, formação que permitiu a implementação de novas
filosofias de organização e a consequente melhoria da eficácia dos serviços.

2.5. Organização e serviços do Agrupamento
2.5.1. Órgãos de gestão
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes está organizado de acordo com a legislação
em vigor, envolvendo todas as estruturas na tomada de decisões.
A gestão e administração do Agrupamento são realizadas de uma forma dialogante,
flexível e funcional, tentando ser o mais próxima possível de toda a comunidade. Apresentase, em seguida, o organograma das estruturas educativas do Agrupamento, com as quais
colaboram diversas entidades: pais e encarregados de educação, autarquia, associações
empresariais e associações ligadas à educação integradas na comunidade.

2.5.2. Serviços especializados de Apoio educativo
Bibliotecas Escolares
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O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes possui Bibliotecas em três dos seus
estabelecimentos de ensino. Todas estão integradas na Rede de Bibliotecas Escolares. Existem
duas professoras bibliotecárias que desenvolvem o seu trabalho em articulação. A
representante no Conselho Pedagógico é a professora bibliotecária da Escola EB 2, 3 Cardoso
Lopes, que coordena esta estrutura a nível de Agrupamento.
O horário de funcionamento das Bibliotecas é diferenciado e está orientado de acordo
com o ciclo a que se dirige, tentando, assim, dar respostas às inúmeras e específicas
solicitações.

Este recurso tem merecido uma atenção privilegiada não só no sentido de

providenciar que os espaços sejam agradáveis e bem equipados, que convidem à frequência,
mas também a nível de uma mobilização de recursos humanos, que permitam o seu bom
funcionamento. Assim são espaços muito procurados que têm tido um papel fundamental na
promoção da leitura. Atualmente e em articulação com os serviços de Educação Especial tem
implementado o Projeto Todos Juntos Podemos Ler que é apoiado pela Rede de Bibliotecas

Escolares (RBE), o Plano Nacional de Leitura (PNL) e a Direção de Serviços de Educação Especial
e Apoios Socioeducativos da Direção Geral da Educação
Para além da Professora Bibliotecária, neste espaço os alunos são apoiados por duas
Assistentes Operacionais e por alguns professores com horas de componente não letiva afetas
a este serviço.
Ludoteca
A Ludoteca funciona na Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes, sendo dinamizada por um
Animador Sociocultural.
Trata-se de um espaço de acolhimento de alunos com disponibilidade de tempo, onde
são promovidas diversas atividades. Os alunos encontram aqui um lugar onde podem explorar
a sua criatividade em diversas atividades como: planificar e concretizar ações voltadas para o
voluntariado ou para a comemoração de efemérides, realizar trabalhos artesanais, fazer jogos
didáticos entre outras. Manifesta-se como um recurso de grande importância na socialização
dos jovens e na manutenção da disciplina na Escola.
Dinamiza atividades de ocupação de tempos livres, sob inscrição, nos tempos de
interrupção letiva para os alunos de todos os ciclos de ensino.
Plano de Educação para a Saúde (PES)
Dando cumprimento às orientações referentes ao Plano de Educação para a Saúde foi
criado o cargo de coordenador do referido Projeto. A Coordenadora desenvolve o seu trabalho
em articulação com a Equipa de Saúde Escolar do Agrupamento de Centros de Saúde do
Concelho da Amadora.
As temáticas são abordadas nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares,
incidindo na Higiene corporal, Saúde oral e Educação Sexual (as quais se encontram expressas
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nos Planos de Trabalho da Turma), de acordo com as orientações constantes do Quadro de
Referência da Portaria nº 196-A/2010, de 9 de abril.
O Gabinete de Apoio ao Aluno faz parte integrante deste plano.
Gabinete de supervisão comportamental
Este gabinete tem duas valências, assumidas em períodos diferenciados assim como
Sala de Moderação de Conflitos Comportamentais (SMCC), funciona durante o turno letivo e
recebe os alunos que sejam punidos com ordem de saída de sala de aula (OSSA), os alunos em
situação de falta de pontualidade e os alunos com problemas de indisciplina nos recreios;
como sala de Trabalho Complementar (STC), funciona após o turno letivo, entre as 16h 15m e
as 18h 10m e acolhe os alunos que durante o dia letivo não trabalharam na sala de aula em
alguma das disciplinas. Acolhe também, alunos que tenham sido punidos com OSSA, ou castigo
aplicado na sequência de procedimento disciplinar.
Funciona ininterruptamente entre as 8h30 e as 18h10m, com acompanhamento de
docentes e de técnicos superiores (Animador Cultural, Psicóloga e Técnico de Serviço Social).
Apoio Tutorial Específico
O serviço de apoio tutorial específico pretende constituir-se como um recurso para
ajudar os tutorados a tomar consciência dos seus problemas, envolvendo-os na resolução dos
mesmos, bem como a desenvolver a auto estima e a autoconfiança dos alunos de modo a que
consigam ultrapassar os seus problemas, contribuindo para o sucesso educativo e para a
diminuição do abandono escolar
A gestão dos recursos a alocar ao serviço de apoio tutorial específico a alunos do 2º e
3º ciclo do ensino básico, e a organização do mesmo com vista à melhoria global do sucesso
escolar desta escola, decorreu das disponibilidades de recursos humanos e de crédito horário
do Agrupamento, bem como das orientações previstas no artigo n.º 12.º do Despacho
Normativo n.º 4-A/2016 e no artigo n.º 48 do Regulamento interno do Agrupamento de Escolas
Cardoso Lopes, no quadro da sua autonomia de funcionamento.
Desta forma, a é salvaguardado o usufruto deste recurso não apenas aos alunos que já
registaram duas ou mais retenções no seu percurso escolar, mas procura também, no quadro
da sua autonomia de organização, alargar o mesmo a alunos que possam não ter este registo
de insucessos, mas que apresentem problemas comportamentais, sociais e familiares graves,
que se reflitam no seu processo de ensino e aprendizagem, indiciando um quadro de possível
insucesso escolar.
Os alicerces da ação do serviço de apoio tutorial específico que se pretende
desenvolver, são os seguintes:
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- Capacitação – preparar os alunos para a sua própria auto-orientação e induzi-los, de forma
progressiva, a criarem uma atitude para a tomada de decisões fundamentadas e
responsáveis sobre o presente e o futuro, quer na escola quer na vida social e profissional.
- Continuidade - por ser disponibilizada aos alunos ao longo dos diferentes níveis de
escolaridade;
- Educação - por ser tão ou mais importante do que a instrução dos alunos para a sua
formação integral.
- Implicação - dos diferentes atores, nomeadamente, família, comunidade e instituições que
intervêm no processo educativo;
- Individualidade - ao atender às características específicas de cada aluno.
Sala de Estudo
A Sala de Estudo tem como finalidades prioritárias: apoiar e desenvolver nos alunos
métodos de estudo, auxiliar no esclarecimento de dúvidas.
Os alunos são orientados por professores de diversas disciplinas.
A fim de melhorar os resultados escolares dos alunos nas disciplinas de Língua
Portuguesa e de Matemática (as quais são alvo de avaliação externa) foram implementadas
Salas de Estudo específicas para essas disciplinas.
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
No ano letivo 2017/18, foi implementado nas 7 turmas do 5º ano então
constituídas, o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, o qual se encontra previsto
no Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho. Este projeto assenta num processo consistente de
alteração das práticas pedagógicas, visando a promoção de um ensino de qualidade que se
traduz no desenvolvimento de aprendizagens efetivas e significativas, com conhecimentos
consolidados, os quais são mobilizados em situações concretas que potenciam o
desenvolvimento de competências de nível elevado, que, por sua vez, contribuem para uma
cidadania de sucesso no contexto dos desafios colocados pela sociedade contemporânea, em
função do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória.
Neste ano letivo, foram introduzidas no currículo dos alunos, a disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento Pessoal e a disciplina de TIC, em articulação com a disciplina de Inglês.
Clubes
A Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes oferece atividades de enriquecimento curricular
desenvolvidas nos seguintes clubes:
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Inglês
"Casa do
Teatro"

Ludoteca
Artes
Manuais
Ecoescolas

Futsal

Serviço Social
O Serviço Social é um dos recursos afetos através do Projeto TEIP, desde o ano letivo
2008/09.
Tem como funções:
- o apoio social às famílias mais carenciadas do Agrupamento e o apoio à legalização aos
alunos e familiares imigrantes;
- estabelece os contactos com as entidades de apoio e promoção dos direitos das crianças e
jovens (CPCJ, Segurança Social – Equipa de RSI e ECJ, PSP – Escola Segura e Tribunal da
Família e Menores) e outras instituições do concelho;
- desenvolve projetos no âmbito dos apoios socioeconómicos;
- representa o Agrupamento no grupo “Comunidade e Grupos Vulneráveis” na Comissão Social
da Freguesia da Mina de Água.
Este técnico superior desenvolve, ainda, um trabalho fundamental na promoção da
disciplina, uma vez que é um dos elementos que integra o Grupo de Supervisão
Comportamental. Para além disso, realiza a vigilância de recreios na Escola Sede do
Agrupamento, atuando nas situações de conflito e orientando os alunos para o cumprimento
das normas estabelecidas.
Educação Especial
Tem como objetivo apoiar as crianças com Necessidades Especiais de carácter
permanente. Este serviço em colaboração com a Biblioteca Escolar tem implementado o
Projeto Todos Juntos Podemos Ler que é apoiado pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), o
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Plano Nacional de Leitura (PNL) e a Direção de Serviços de Educação Especial e Apoios
Socioeducativos da Direção Geral da Educação.
O Agrupamento dispõe de três docentes da Educação Especial que distribuem o seu
trabalho pelos quatro estabelecimentos de ensino que constituem o Agrupamento, apoiando
os alunos desde o Pré-escolar até ao 3º Ciclo.
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
O Serviço de Psicologia e Orientação tem como objetivos contribuir decisivamente
para a concretização da igualdade de oportunidades, para a promoção do sucesso educativo e
para a aproximação entre a família, a escola e o mundo do trabalho.
Assim, o SPO, como unidade especializada de apoio educativo, inserido num projeto
multidisciplinar, procura contribuir para melhorar o ambiente educativo dos jovens e
acompanhá-los ao longo do seu percurso escolar.
São competências do SPO:
- Apoio psicológico e psicopedagógico: colaborar na avaliação especializada com os pais/
encarregados de educação e os professores, em situações de alunos com alguma dificuldade
escolar ou psicossocial, analisando e propondo estratégias de apoio que promovam o sucesso
educativo e o desenvolvimento global dos jovens;
- Aconselhamento vocacional: desenvolver ações de informação e sensibilização aos pais,
alunos e comunidade, em geral, no que respeita à problemática que as opções escolares e
profissionais do jovem envolvem (ao nível individual e do grupo) e ajudar o aluno no
desenvolvimento do seu projeto vocacional;
- Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa: desenvolver
ações que visem colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de direção,
administração e gestão da escola, colaborar em ações comunitárias destinadas a eliminar e
prevenir o abandono escolar precoce, colaborar, com professores, pais e outros agentes
educativos, na perspetiva do seu aconselhamento psicossocial e estabelecer articulações com
outros serviços especializados, nomeadamente no âmbito da Saúde e da Segurança Social, da
Educação, da Formação Profissional, das Autarquias, entre outros.
A psicóloga do SPO coordena a Equipa Multidisciplinar do Agrupamento.
Equipa Multidisciplinar do Agrupamento
A equipa multidisciplinar foi constituída para acompanhar, em permanência os alunos,
nomeadamente, aqueles que revelem:
- maiores dificuldades de aprendizagem;
- risco de abandono escolar;
- comportamentos de risco;
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- incumprimento dos deveres do aluno ou na iminência de ultrapassar os limites de faltas
previstos no Estatuto do Aluno.
Esta equipa propõe-se pautar a sua atuação no âmbito da capacitação dos alunos,
atuando também no âmbito da capacitação parental.
A coordenação da equipa ficou a cargo da psicóloga do Agrupamento, sendo
elementos da mesma: as Adjuntas da Direção, o coordenador do Grupo de supervisão
Comportamental, a Coordenadora dos DT, as coordenadoras dos estabelecimentos de ensino
com a valência de 1º Ciclo, a coordenadora do Projeto TEIP e do Observatório da Qualidade, o
professor tutor do 1º Ciclo e os técnicos superior colocados no Agrupamento ao abrigo do
Projeto TEIP (a animadora sociocultural e o técnico superior de Serviço Social).

2.5.3. Serviços
Serviços Administrativos
Estes serviços estão localizados na Escola Sede e estão organizados segundo uma
filosofia da gestão pela qualidade total, mediante uma abordagem por processos assegurando
o suporte administrativo nos processos de gestão financeira, de pessoal, de alunos e das
medidas de ação social escolar, assentes em políticas de economia, eficiência, eficácia,
regularidade e legalidade.
Reprografia e Papelaria
Todos

os

estabelecimentos

de

ensino

que

integram

o

Agrupamento

estão

apetrechados de equipamento de cópia, tendo a Escola Sede, também, o serviço de
encadernação. Os alunos e os professores podem produzir e/ou reproduzir trabalhos e outros
documentos.
A Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes disponibiliza o serviço de papelaria, onde os alunos
adquirem as senhas de refeição, impressos ou material escolar.
Refeitórios e Bufete Escolar
Todos os estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento têm serviço de
refeições (almoço), adjudicado a empresas privadas que asseguram a confeção dos alimentos.
Na Escola Sede existe, ainda, um bufete.
No âmbito do serviço de ação social escolar, designadamente na prestação de
refeições, os alunos são apoiados de acordo com o escalão de ASE.
A aquisição das refeições pode ser efetuada nos Kioskes que se encontram em todos
os estabelecimentos de ensino ou, em alternativa, por transferência bancária com marcação
on-line.
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3 - DIAGNOSE DO AGRUPAMENTO
3.1. Pressupostos para a elaboração do Projeto Educativo
Para a elaboração deste Projeto Educativo, tiveram-se em consideração os seguintes
elementos:
1.

Resultados da análise da evolução dos constrangimentos indicados no anterior PEA;

2.

Dados estatísticos referentes às caraterísticas socioeconómicas da população

discente;
3.

Resultados da autoavaliação (Observatório da Qualidade);

4.

Resultados escolares dos alunos;

5.

Relatórios de atividades;

6.

Projeto de intervenção da Diretora do Agrupamento;

7.

Avaliação externa do Agrupamento, ocorrida no ano letivo 2013/14;

8.

Dados e sugestões recolhidos das várias inspeções pedagógicas realizadas;

9.

Resultados das jornadas pedagógicas temáticas realizadas nas interrupções letivas;

10.

Enquadramento legal vigente.

3.2. Pontos fortes e fracos do Agrupamento
Considerando que a escola é um sistema complexo que exige adaptações constantes
não só por influências provenientes do ambiente externo mas também pela necessidade de
organização interna, torna-se difícil evitar contradições e impossível definir estratégias
eternas e absolutas. No entanto do trabalho que tem vindo a ser realizado sobressaem pontos
fortes e pontos fracos a valorizar
3.2.1. Pontos fortes
Foram identificados:
- A forte liderança da Direção, a qual tem promovido a dinamização, a elaboração, a
divulgação de boas práticas e a concretização dos diferentes planos de ação, bem como o
incentivo dos órgãos de gestão intermédia para o cumprimento das metas estabelecidas;
- O investimento que tem sido efetuado em diversos recursos como por exemplo a Ludoteca e
as Bibliotecas Escolares (três das quais integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares)
Nestes espaços têm sido desenvolvidas ações dentro das áreas temáticas da Educação para a
Cidadania, nos diferentes níveis de ensino, para fomentar o cumprimento das regras de boa
convivência, de comportamento e interiorização de outros valores voltados para a
intervenção responsável na sociedade. As Bibliotecas Escolares e os recursos informáticos das
Escolas constituem polos dinamizadores

de aprendizagens ativa

que

promovem o

desenvolvimento de diversas literacias;

20
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

INTERVENÇÃO

- O bom desempenho do Serviço de Psicologia e Orientação, do Núcleo dos Apoios Educativos,
dos Diretores de Turma, dos docentes e dos tutores nas ações de apoio, acompanhamento e
orientação dos alunos;
- O trabalho desenvolvido no âmbito dos clubes, os projetos e as parcerias realizadas que ao
corresponderem aos interesses dos alunos, contribuem para o seu sucesso educativo. Ainda as
modalidades do Desporto Escolar que se constituem como uma área atrativa no entrosamento
dos alunos na vida escolar;
- A construção e a melhoria dos edifícios escolares, dotados com novos espaços promotores de
aprendizagem. A salientar as intervenções na Escola Sede: o Auditório, o campo de jogos
exteriores, a Biblioteca Escolar, a Sala de Trabalho dos Professores, os arranjos dos espaços
exteriores, o equipamento básico adequado à faixa etária dos alunos em algumas salas de
aula, a construção da nova portaria da escola (obra realizada em parceria com a Autarquia)
que contribuiu para a melhoria da segurança da comunidade escolar; a constituição de uma
Sala do Seculo XXI com quadro interativo, tablets de trabalho para os alunos e equipamento
adaptado oferecido pela Autarquia; na Escola EB1/JI/Creche Aprígio Gomes: o equipamento
para a Biblioteca Escolar.
- O impacto positivo dos mecanismos de autoavaliação desenvolvidos na gestão, no
planeamento e na organização do processo educativo;
- A existência da componente de apoio à família para todos os alunos do pré-escolar ao 3º
ciclo do Ensino Básico;
- A reativação das Associações de Pais e Encarregados de Educação;
- O reconhecimento positivo da comunidade local da evolução positiva do Agrupamento;
3.2.2. Pontos fracos
Foram identificados:
- Ao nível do pessoal docente, o facto do quadro (ainda) ser insuficiente;
- O insucesso académico, tendo em conta as taxas de conclusão de cada ciclo de estudos e as
classificações obtidas nas provas de aferição e nos exames (apesar da melhoria significativa,
já observada nos anos letivos 2015/16 e 2016/17).
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4 – INTERVENÇÃO NO AGRUPAMENTO
4.1. Áreas de intervenção
O Projeto Educativo desdobra-se em três áreas de intervenção:
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO PEA (2013-2017)
AREA DE INTERVENÇÃO:
A - HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
“O Homem é do tamanho do seu sonho.”
(Fernando Pessoa)

Esta área de intervenção pretende eliminar, o mais precocemente possível, vestígios de desgaste ou marcas de vandalismo, mesmo que ligeiras,
introduzir melhoramentos e adicionar, novas valências aos espaços e equipamentos do universo escolar. Criar lugares aprazíveis e acolhedores onde todos
se sintam bem e motivadores de aprendizagens; equipar salas de aula com mobiliário ergonómico, adequado à faixa etária dos alunos e de acordo com a
disciplina/atividade a que se destina, manter as salas de trabalho para docentes com equipamento adequado às necessidades dos mesmos, conservar os
espaços exteriores devidamente cuidados como jardins, bancos, campos de jogos, animais, horta biológica entre outros, de forma a proporcionar o
saudável convívio com a natureza.
Esta intervenção apresenta uma maior incidência na Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes, uma vez que a reparação e conservação dos espaços e
equipamentos escolares são da competência do Agrupamento de Escolas, as quais são realizadas com verbas OCR e com verbas provenientes de concursos
à qual a escola se candidata. No caso das Escolas do 1º Ciclo e do Pré-Escolar, ao Agrupamento apenas compete a realização de pequenas reparações,
cujas verbas são dependentes da Autarquia.
A área de intervenção A, pretende intervir em três níveis diferentes:


Melhoria/valorização dos espaços escolares (interiores e exteriores);



Incremento do sentimento de pertença e identificação da comunidade escolar;



Valorização do espaço em que o Agrupamento de Escolas se insere.
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Objetivos

Operacionalização/Iniciativas

1. Valorizar o património escolar



Dotar as salas de aula de placas

Metas


Colocação dos identificadores

promovendo a participação e a

identificativas alusivas a

das salas de aula - 1 Pavilhão

mobilização

personagens da cultura

Escolar por ano;

da

comunidade

escolar;

portuguesa;




Aquisição de placares para as
salas de aula para exposição dos



trabalhos realizados pelos
alunos na sala de



Intervenção com vista a





de salas identificadas;


N.º de mobiliário adquirido

Modernização das salas de aula,



Grau de satisfação dos alunos

Melhoria do ambiente interior

(inquérito);


N.º de intervenções efetuadas

dos espaços;

pintura de tetos, paredes e

Melhoria dos espaços de

pavimentos);

colocação de mobiliário;

escola;


N.º de placares colocadas/ n.º

ano;

acolhimento e circulação da

salas de aula;




N.º de placas colocadas/ n.º de
salas identificadas;

Colocação de 10 placares por

melhorar a sala do aluno –
Recuperação e remodelação das



eliminando os sinais de desgaste

aula/disciplinas;


Indicadores



Grau de satisfação – alunos, PD,
PND, EE e Famílias (inquérito).

Melhoria dos espaços e serviços
comuns.

Remodelação e recuperação de
espaços de acolhimento e
circulação – interiores dos
pavilhões, átrios, escadas,
galerias de circulação;



Remodelação/melhoria dos
espaços e serviços comuns (SAE,
Biblioteca e Ludoteca) – pintura
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das paredes, tetos, apainelados
de madeira, estruturas de
arquivo.
2. Manter os lugares aprazíveis e



acolhedores


Climatização dos SAE, Biblioteca



Instalação de equipamentos de

e salas de aula viradas a norte;

climatização em 50% dos

Conservar os espaços escolares,

espaços de trabalho;

impedindo a sua deterioração,



eliminado os vestígios de



Grau de satisfação – alunos, PD,
PND, EE e Famílias (inquérito);



Inexistência de espaços

N.º de equipamentos de
climatização instalados;

degradados/vandalizados.



N.º de intervenções efetuadas.

Utilização, por parte de todos os



N.º de ações realizadas;

desgaste;


Prevenir o vandalismo e a
destruição dos espaços escolares
através de uma atuação rápida;



Manter e requalificar os espaços
através da intervenção
continuada do PD e PND em
colaboração com a Autarquia.

3. Otimizar a utilização dos



Utilização de todas as



equipamentos instalados nas

potencialidades das ferramentas

professores, das novas



N.º de participantes;

salas de aula

eletrónicas/plataformas

tecnologias e das ferramentas



Grau de satisfação dos utentes;

colocadas na sala de aula;

eletrónicas/plataformas



N.º de reuniões de trabalho

Promoção de ações de formação

colocadas na sala de aula como

e/ou espaços de reflexão

recurso de melhoria das

direcionadas para o PD através

aprendizagens.



efetuadas.
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do CFAECA e/ou outras
entidades.
4. Conservar o equipamento



existente nas salas de trabalho

Manutenção dos equipamentos



existentes;

do Pessoal Docente

Assegurar a



N.º de intervenções efetuadas;

durabilidade/funcionalidade dos



N.º de abates registados;

equipamentos existentes,



Vida útil dos equipamentos

racionalizando os recursos

adquiridos.

financeiros;
5. Melhorar os espaços exteriores
da escola



Pintura dos Pavilhões;



Envernizamento das estruturas

na comunidade em que está

PND, EE e Famílias (inquérito),

em madeira;

inserida.

comunicações e visitas de





Melhoria da imagem da escola



Abertura da Escola à

promovendo a sua aceitação e

comunidade – visita guiada aos

valorização aprofundando a

EE dos alunos do 4.º ano das

relação entre a Escola e
Comunidade

Grau de satisfação – alunos, PD,

entidades externas;

Manutenção dos jardins,
floreiras e espaços dos animais.

6. Aproximar a escola à família,





Aumentar o número de alunos



Notícias sobre a Escola



N.º de participantes nas

no Agrupamento;
Aumentar a participação dos



N.º de atividades realizadas;

escolas do 1.º ciclo, externatos

encarregados de educação e das



N.º de alunos e EE participantes;

e outras instituições do meio

famílias nas atividades da



N.º de PD e PND que

envolvente; cerimónia de

escola;

entrega de prémios de sucesso e
mérito escolar – convite à



atividades;



participaram nas atividades.

Envolver a comunidade
educativa.

comunidade; abertura do ano
letivo com receção dos EE dos
alunos novos na escola; festa de
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aniversário da Escola; convívio
de Natal; Jornadas de reflexão;
Festa de final de ano.
7. Incentivar a permanência na



Diversificação dos espaços

escola e continuidade do

comuns de modo a aumentar o

percurso escolar

número de alunos participantes




– BECRE, Ludoteca, Clubes e DE.

Aumento anual da permanência



N.º de alunos inscritos;

dos alunos na escola;



Grau de frequência dos alunos
nas atividades;

Aumento anual do número de
alunos inscritos nas atividades



durante as interrupções letivas.
8. Valorização da imagem da



escola no meio local
envolvente

Divulgação à comunidade dos



espaços escolares;


Convite à comunidade,



entidades e organismos;


Recurso à comunicação social –

EE e famílias.

Reconhecimento público das



N.º de participantes;

melhorias efetuadas na escola;



N.º de reuniões realizadas por

Envolvimento da escola na vida
da comunidade;



Grau de satisfação dos alunos,

entidades;


Reconhecimento por parte dos

TV Amadora, jornais da região…

familiares do esforço efetuado

- durante a realização de

pela escola.

N.º de notícias/reportagens
efetuadas;



Grau de utilização dos espaços
escolares.

eventos;


Abertura dos espaços escolares à
CMA, EPIS, Gabinete de
Segurança do MEC e outros;



Dinamização do site do
Agrupamento.

9. Fomentar o sentido de
pertença nas escolas



Comemoração do dia do Patrono
do Agrupamento, anualmente;



Evento anual integrante do
Plano Anual de Atividades;



Nº de atividades realizadas em
cada estabelecimento de ensino;

27
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

INTERVENÇÃO





Diminuição do nº de pequenas



Nº de participantes;

espaços por todos os elementos

reparações causadas por uso



Grau de satisfação.

da comunidade escolar.

inadequado dos equipamentos e



Ferramentas de comunicação

Implementação das medidas de

instalações a efetuar nos

interna: Intranet, Newsletter,

comunicação interna

estabelecimentos de ensino;

Redes Sociais, E-mail etc.

Conservação e preservação dos

contempladas no Plano





Disponibilidade de elementos da

Estratégico para a comunicação

comunidade educativa na

interna do Agrupamento,

conservação dos espaços.


Fomentar a integração e
companheirismo nos
colaboradores do agrupamento
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AREA DE INTERVENÇÃO:
B – RESPEITO PELA DIFERENÇA
Todos diferentes, todos iguais…
Pelas caraterísticas da comunidade educativa, de contornos heterogéneos a nível sociocultural, persiste na ação educativa a preocupação de
proporcionar igualdade de oportunidades independentemente da capacidade de aprendizagem, do género, da origem cultural, da cor da pele. Daí
considerar-se necessário a existência de apoios pedagógicos geridos no sentido de colmatar dificuldades de aprendizagem, de cursos de formação e
currículos alternativos adaptados às necessidades dos discentes. Igualmente a criação de espaços vocacionados para o desenvolvimento de ações que
induzam a interiorização de valores promotores da igualdade.
Deste modo, a área de intervenção B visa a intervenção a dois níveis:


Pedagogia e aprendizagem



Integração social e respeito pela diferença
Objetivos

1. Valorizar a integração escolar
independentemente da

Operacionalização/Iniciativas

Metas



Projeto TEIP;



Projeto de Autonomia e

escolar:

assessorias, clubes, DE,

Flexibilidade Curricular

5 p.p face ao histórico

Ludoteca, Biblioteca;

Acolhimento/ integração dos

(proj.TEIP)

diferença.


alunos estrangeiros;


Aulas de apoio pedagógico;



Salas de estudo;



Indicadores



Aumento global do sucesso



Aumento do nº de turmas em
Flexibilidade Curricular





Abandono escolar: < 5

Avaliação dos apoios, tutorias,

Avaliação dos critérios de
avaliação;



Avaliação dos critérios de
constituição das turmas;

29
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

INTERVENÇÃO



Assessorias;





Tutorias;




Projeto Aprender a Brincar;
Atividade “Amigos do Recreio”;



Atividades de Enriquecimento

dos apoios, tutorias e

Curricular;

assessorias;

Diminuição da indisciplina:



em 0,5% anual

N.º de alunos inscritos nos
clubes, DE, Ludoteca,
Biblioteca;



N.º de alunos que beneficiam



Clube de teatro;



Clube das artes manuais;



Clube de inglês;



Desporto Escolar;



Uniformização de testes de



Taxa de retenção;

avaliação;



Taxa de sucesso anual;



Ludoteca;



Taxa de transição.



Biblioteca;



Atividades nas interrupções



N.º de alunos que participam em
outras atividades escolares;



Taxa de insucesso por ano/ ciclo
escolar;

letivas.


CPCJ;



Desenvolvimento da literacia e
do gosto pela leitura – PNL e
Rede de Bibliotecas Escolares.



Projeto “Todos Juntos podemos
ler”
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2. Promover a individualização
dos percursos de aprendizagem



AEC (CMA);



Avaliação diagnóstica;

5 p.p. face ao histórico

assessorias, clubes, DE,



CPCJ;

(proj.TEIP)

Ludoteca, Biblioteca;



Percursos Currículares



Abandono escolar: <0, 5%

Alternativos;



Diminuição da indisciplina:



Desenvolvimento da literacia e



Aumento do sucesso escolar:

0,5% por ano





Avaliação dos critérios de
avaliação;



Avaliação dos critérios de
constituição das turmas;

do gosto pela leitura – PNL e
Rede de Bibliotecas Escolares;

Avaliação dos apoios, tutorias,



Dados provenientes do Plano de



Gabinete de Apoio ao Aluno;

Sustentabilidade do AE



Implementação do Plano de

(custo/aluno; percurso escolar;

Sustentabilidade;

recursos adicionais/aluno);


N.º de alunos inscritos nos



Projeto Aprender a Brincar;



Projeto TEIP;

clubes, DE, Ludoteca,



Prémios de Mérito.

Biblioteca;


N.º de alunos que beneficiam
dos apoios, tutorias e
assessorias;



N.º de alunos que participam em
outras atividades escolares;



Taxa de insucesso por ano/ ciclo
escolar;



Taxa de retenção;



Taxa de sucesso anual;
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Taxa de transição.

3. Incrementar a integração social



Diminuição da indisciplina:



N.º de faltas injustificas;

e o respeito pela diferença



0,5% por ano



N.º de medidas disciplinares



Realização de uma sessão

corretivas/sancionatórias

anual/por período das seguintes

aplicadas;

atividades:



N.º de participantes nos



Projeto Voluntariado;

projetos e iniciativas



Projeto EPIS “Escola de

dinamizadas pelo AE;

Pais”;

4. Incrementar um





Exposições temáticas;



Projeto Voluntariado.

Aumento da população escolar



Taxa de abandono.



Grau de satisfação da

ambiente/clima de harmonia

0,5 % anual em todos os

entre todos os elementos da

anos/ciclo de escolaridade;



N.º de alunos matriculados;

Aumento anual do número de



N.º de notícias ou menções

comunidade escolar



comunidade escolar;

valorizando a imagem da

projetos/iniciativas que

positivas sobre o AE Cardoso

escola na comunidade

divulguem a imagem positiva da

Lopes;

escola.



N.º de protocolos assinados com
entidades externas;



N.º de parcerias estabelecidas.

32
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

INTERVENÇÃO

desportivas interescolas;


Promoção do Dia da nãoviolência escolar;



Dinamização do projeto
“Aprender a Empreender”
(Junior Achievement);



Divulgação das iniciativas do
Agrupamento de Escolas;



Realizar exposições temáticas;



Participar no PAPSE (CMA);



Participar nos concursos e
iniciativas da PSP – Escola
Segura;



Plano de ação para a promoção
da disciplina e gestão de
conflitos;



Promover a prática de
atividades desportivas;



Manter o Projeto Aprender a
Brincar em articulação com a
CMA e a SCMA;



Manter a atividade regular nos
projetos:
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- Projeto EPIS “Escola de Pais”;
- Projeto Voluntariado;
- Comissão Social da Freguesia
da Mina de Água;
- SPO.


Manter o Projeto TEIP.
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AREA DE INTERVENÇÃO:
C - PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DO AGRUPAMENTO
A caminho de uma escola sustentável…
Pretende-se que o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem se realize com base na racionalização e rentabilização dos recursos
materiais e humanos a vários níveis indo ao encontro da epígrafe que norteia este Projeto Educativo, “ A caminho de uma escola sustentável”.
A sustentabilidade no seu todo articula a gestão cuidada dos recursos económicos e sociais, evidenciando a consistência dos seus efeitos a prazo.
Numa perspetiva de desenvolvimento de uma sustentabilidade educativa, quer a nível de conteúdo quer a nível funcional, as ações tornam-se eficazes
quando implementadas com continuidade.
Para a promoção de um ensino/aprendizagem de qualidade e consistência é indispensável a continuidade das equipas pedagógicas durante todo o
ciclo de ensino de forma a proporcionar um conhecimento profundo dos alunos e famílias prevenindo o abandono escolar e a indisciplina. A continuidade é
imprescindível para viabilizar um ensino direcionado de acordo com as necessidades do indivíduo.
Numa visão integrada do sistema, os efeitos da interação com o meio são incontornáveis. Assim, a Educação para o Desenvolvimento

Sustentável norteia o desenvolvimento do indivíduo numa cidadania reflexiva e ativa.
A inclusão do Agrupamento no programa Eco-Escolas consubstancia-se como um vetor necessário e direcionado para a prossecução das linhas
fundamentais deste Projeto voltado para uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Este programa fomenta o envolvimento efetivo de diversos
elementos da Comunidade Educativa no diagnóstico, planeamento e implementação de ações, potenciando uma gestão mais consciente e eficaz dos
recursos materiais por parte de todos os intervenientes.
A área de intervenção C desenvolve-se tendo em conta os seguintes níveis:
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Alunos



Imagem da Escola/valorização do espaço em que se insere/envolvente



Recursos humanos



Recursos financeiros



Autonomia da escola
Objetivos

Operacionalização/Iniciativas

1. Aumentar o número de alunos

Metas


Aumento em 0,5% anual do

existentes no Agrupamento

número de alunos existentes no

consolidando a sua área de

AE

influência

Indicadores


Avaliação dos critérios de
constituição das turmas



Grau de sucesso escolar



Dados provenientes do Plano de
Sustentabilidade do AE
(custo/aluno; percurso escolar;
recursos adicionais/aluno)



Taxa de retenção



Grau de sucesso individual de
cada aluno

2. Promover o sucesso escolar e



Aumento do sucesso escolar:



Taxa de sucesso educativo

a qualidades das

1% anual em todos os ciclos de



Taxa de transição

aprendizagens

ensino



N.º de alunos propostos para o



Aumento de 0,2% no grau de

mérito do sucesso escolar e
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Plano para a promoção do sucesso

sustentabilidade do AE (Plano

educativo

de Sustentabilidade)

Elaboração/reformulação/avaliação



progressão da aprendizagem


avaliação interna e externa

Aumento em 5% a atribuição

dos critérios de avaliação

dos prémios de mérito do

Realizar as reuniões de articulação

sucesso escolar e progressão da

vertical entre ciclos

aprendizagem

% obtida entre os resultados da



Grau de satisfação da
comunidade escolar



Resultados da estatística dos

Identificação dos progressos dos

resultados escolares ao longo do

alunos

ano

Realização de ações de divulgação
do trabalho desenvolvido pela
escola


Mostra de Boas Práticas (em
todas as interrupções letivas)



Jornadas Escolares (3 por ano)



Comemoração do Aniversário
da Escola (1 por ano)



Abertura da Escola à
Comunidade (1 por ano)



Prémios de Mérito (entrega de
diplomas no final de cada período
letivo e entrega de prémio ao
alunos de Mérito de Sucesso
Escolar, no final do ano letivo)
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3. Promover a melhoria da



Estatística dos resultados escolares
ao longo do ano (3 vezes por ano)
Implementação de uma filosofia de

qualidade da escola enquanto

gestão assente na gestão pela

prestadora do serviço público

qualidade total implementando



no Refeitório e Bufete escolar

auscultação por IQS


Dados da Avaliação Interna e
Externa



Dados da MISI/base de dados
internos



Melhoria da eficácia eficiências



N.º de sugestões/reclamações

(EB23 Cardoso Lopes)

das várias áreas de suporte do



N.º de ações de formação

Desenvolvimento do Plano de

AE

Autoavaliação – indicadores do IGEC



(avaliação interna)



Aumento do grau de
Agrupamento em 0, 2 % anual

Desenvolver as ações de melhoria

Grau de satisfação da
comunidade escolar através de

(SAE)




processos administrativos
sustentabilidade do

Implementar o Selo de Qualidade



Redução das taxas de erro nos

uma abordagem por processos






Desencadear um processo de

Diminuição de indisciplina em

efetuadas


sala de aula


Certificar os serviços

Grau de eficácia do Sistema
Controlo Interno (SCI)



% de Return on Investment (ROI

avaliação externa através da

administrativos através da

certificação pela norma de gestão

norma ISSO 9000:1 – sistemas



Relatório Anual do Diretor

ISSO 9000:1

de gestão e certificação de



Relatório de gestão ou de conta

Consubstanciação de um plano de

qualidade;

Formação para professores, EE e



Implementar soluções

= Total de Receita/investimento

de gerência


Prestação Anual de Contas

pais orientado para a mudança de

informáticas de

(Atingir 30% no primeiro ano e

acordo com as necessidades da

interoperabilidade nos sistemas

60% nos subsequentes através do

organização escolar.

de gestão reduzindo o ruído das

ODCR o financiamento das
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Aluguer de equipamentos

aplicações radiais e promover a

despesas com orçamento e

Projetos Parceirização, Downsizing

desmaterialização documental

funcionamento da Escola

SAE, Direção, Buffet, Papelaria

através de uma solução de

Conselho Geral)

Candidaturas a projetos

gestão documental eficaz



N.º Certificados de Qualidade

Aumentar, anualmente, em 10%



Receitas ODCR/Total de

diversificados





Desenvolver o regulamento de

as parcerias com retorno

concessão e aluguer de espaço

financeiro para a Escola em

Candidatura ao Selo de Qualidade

espécie, redução por desconto
comercial ou mecenato

Receitas


Despesa ODCR/Total das
Despesas



Total de contratos de receita

apelando ao benefício fiscal
desta prática;


Apelo do uso dos terrenos
escolares para instalação de
painéis publicitários que tragam
retorno financeiro à escola

4. Modernizar o Agrupamento de
Escolas adequando-o às
necessidades/expetativas da
comunidade envolvente
5. Promover dinâmicas de
inovação e capacidade de
proporcionar processos de
mudança
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Educação (sumários das disciplinas,



Redução das taxas de

faltas, avaliações, marcações de

infração/erro nos processos

testes, verificação e limitação de

administrativos



Controlo Interno (SCI)


consumos efetuados…)


Grau de eficácia do Sistema
Nº de anos de escolaridade em
PAFC

Manutenção e conservação dos
espaços interiores e exteriores dos
estabelecimentos de ensino



Modernização dos serviços
administrativos, através da gestão
pela qualidade total e uma
abordagem por processos;



Proporcionar conforto e bem-estar
aos alunos e pessoal docente e não
docente



Desenvolver e alargar a
implementação da PAFC a todos os
anos de escolaridade

6. Rentabilizar e valorizar os



Distribuição de serviço docente,

recursos humanos do A

privilegiando a continuidade

grupamento de Escolas

pedagógica no ciclo de ensino




Consolidar um sentido de
pertença



N.º de continuidades
pedagógicas

Apostar na continuidade
pedagógica dos docentes dentro
das mesmas disciplinas e ciclo de
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ensino

7.

Racionalizar os recursos



Ações de formação



Utilização de um Plano Estratégico

financeiros de modo a
potenciar a sustentabilidade



Diminuição dos custos em 5 %



Grau de satisfação dos utentes

anuais



Racionalização do OCDR

Recurso à reciclagem de



Poupança dos consumos em 5%

gastos

matérias, economia progressiva



Grau de sustentabilidade;

Poupança dos consumos (toner,

de material de economato.



Redução dos custos de matéria-

de Compras


do Agrupamento de Escolas


Identificação dos consumos e de

água, luz, papel)


Eco-Escola



Projeto de empréstimo de manuais
escolares



Prémio para o bom uso e






Redução de consumo de água e

prima e gastos gerais de fabrico

luz.

poupando em economias de

Reduzir o grau de contingência

escala o ODCR;

na tomada de decisão;



Aumentar o grau de eficácia na
tomada de decisão;

conservação dos manuais


Inventariação dos bens/património



Gestão espaços escolares



Abordagem por processos (SAE)



Sistema controlo interno (SCI)



Candidaturas a projetos e subsídios



Implementação de um sistema de
contabilidade analítica que suporte
a tomada de decisão
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5. Resultados obtidos e metas a atingir
Dado que, no essencial, os objetivos aqui propostos vem a ser prosseguidos desde há
algum tempo, os resultados começaram já a evidenciar-se. No entanto, ao complementar o
anterior projeto com novos objetivos pretende-se a continuidade no bons resultados já
alcançados mas também atingir novas metas que situem o Agrupamento em patamares de
excelência, onde prevaleça o sucesso, a disciplina e seja possível uma afirmação desta
instituição como um exemplo de intervenção social distinto e positivo .
5.1. Sucesso Escolar
O sucesso escolar é fundamental para a integração social bem-sucedida dos alunos.
Face ao diagnóstico efetuado aos resultados obtidos no ano letivo de 2017/18, relativamente
à avaliação interna, constata-se que as percentagens de sucesso, em termos de transição e
aprovação de situam em patamares aceitáveis, atendendo às características sociais da
população escolar, que se encontra inserida num território educativo de intervenção
prioritária - TEIP. Os quadros abaixo indicam os resultados obtidos e as metas que se
pretendem alcançar.

5.2. Disciplina
Constatando-se que o sucesso escolar se interrelaciona fortemente com o grau de
disciplina evidenciado pelos alunos, o Agrupamento tem posto em prática ações de diversa
natureza no sentido de combater a indisciplina escolar, algumas delas referidas ao longo
deste documento. A reflexão sobre esta problemática é continua e pertinente englobando
toda a comunidade escolar pelo que se espera que as ações a empreender cumpram os
objetivos propostos.
Número médio de medidas disciplinares aplicadas por aluno
Nível de ensino

Ano letivo 2016/17

Meta a alcançar (2021)

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

5.3. Abandono Escolar
Nos últimos anos letivos, a taxa de abandono escolar ao nível do grupamento, situouse muito próximo dos 0%, graças ao esforço de todos os agentes do processo educativo que
têm envidado esforços no sentido de encontrar o paradeiro de todos os alunos em abandono.
A intervenção atempada da Escola Segura, bem como o trabalho de intervenção primária ao
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nível do despiste dos alunos em risco, contribuíram para a concretização daquele objetivo.
Por outro lado, a procura de alternativas e encaminhamentos para as ofertas educativas mais
adequadas ao perfil desses alunos conseguiu inverter o percurso que levava ao afastamento
precoce da escola.

Nível de ensino

Ano
2016/17

letivo

Meta a alcançar (2021)

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
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6 - AVALIAÇÃO
O grau de consecução dos objetivos definidos neste Projeto deverá ser aferido através
da avaliação externa e pelo Observatório da Qualidade em estreita colaboração com o
Conselho Pedagógico. Para o efeito, serão utilizadas metodologias qualitativas e quantitativas
que vão aferindo o progresso e as consequências das ações implementadas.
O Projeto Educativo do Agrupamento deve ser avaliado no final de cada ano letivo, de
modo

a

identificar

os

constrangimentos

existentes

e

a

perspetivar

um

contínuo

aperfeiçoamento das práticas e das dinâmicas implementadas, definindo e/ou reajustando as
estratégias de melhoria que se afigurem necessárias. Assim, estará trilhado o caminho para
uma escola de referência, em termos de sucesso escolar.
Os resultados dessa avaliação devem ser partilhados, no final de cada ano letivo, com
os diferentes agentes da comunidade educativa.
O Projeto Educativo entra em vigor imediatamente após a sua aprovação em reunião
de Conselho Geral.
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7 - NOTA FINAL
O Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes tem sido gerido no sentido se afirmar como uma
instituição cuja ação educativa se caraterize por uma qualidade de excelência. De forma
consistente e sistemática são adotados princípios, estratégias pedagógicas e didáticas para
que o processo de aprendizagem se concretize com o maior nível de sucesso possível.
Igualmente procuram-se e implementam-se recursos que permitam a transmissão de
conhecimentos, de atitudes e valores com eficácia que levem ao desenvolvimento das
competências-chave necessárias para que os jovens formados nesta instituição venham a ser
cidadãos integrados e com uma participação positiva na sociedade do século XXI.
Esta visão de escola resulta num compromisso que implica que em todas as ações
desenvolvidas estejam presentes princípios fundamentais do seu projeto educativo, a
sustentabilidade, a humanização e a inclusão.
É ambição do Agrupamento proporcionar a cada aluno uma formação básica de
qualidade, que lhe permita uma efetiva inserção escolar, profissional e social, num mundo em
constante e rápida mudança, muito competitivo, onde se exige competência, rigor,
capacidade de adaptação e desempenho relevante.
A escola é uma instituição geradora de educação e não somente de instrução. O
Projeto Educativo enquadra as ações a desenvolver, a nível do Agrupamento, por todos os
elementos da comunidade educativa, nos diversos estabelecimentos de ensino que o
integram. Definindo as orientações educativas do Agrupamento e delineando perfis de
mudança, pressupõe a participação de todos os agentes da comunidade na expressão e
concretização dessas opções.
Centrado em três áreas de intervenção, a ação dos diversos elementos deve conduzir
à implementação das atividades destinadas a atingir as prioridades estabelecidas.
Contudo, a concretização do Projeto Educativo só poderá efetuar-se com o empenho
e a ação de todos, num trabalho que se pretende partilhado e colaborativo, realizado segundo
os mesmos princípios orientadores, de modo a caminhar para uma escola mais sustentável,
tornando-a mais motivadora, aliciante, enriquecedora e formadora.
A união constrói-se na ação solidária de todos, na consecução dos objetivos
claramente definidos para as Áreas de Intervenção enunciadas.
É dever – é missão – de cada elemento da comunidade educativa, conhecer o Projeto
Educativo do Agrupamento e promover a sua implementação e concretização, com êxito!
Amadora, __ de junho de 2018
A equipa de elaboração do Projeto Educativo do Agrupamento
Aprovado em Conselho Geral, no dia ___ de julho de 2018
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O Presidente do Conselho Geral

A Diretora

_______________________________________

_______________________________________

(Luís Nuno Ramos)

(Maria da Conceição Mateus)
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Anexo 1 - Critérios da constituição das turmas
De acordo com Despacho nº 1-B/2017, de 17 de abril e, de acordo com os preceitos
aprovados em Conselho Pedagógico, os critérios de constituição das turmas são os seguintes:
 Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos
no projeto educativo do agrupamento de escolas, competindo à Diretora aplicá-los no
quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais.
 Na educação pré-escolar os grupos são constituídos, no máximo, por 25 crianças.
 As turmas do 1º ciclo do ensino básico são constituídas, no máximo, por 24 alunos.
 Na constituição de turmas do 1º ano deve prevalecer a continuidade do grupo do préescolar, salvo indicação contrária da educadora titular de grupo.
 As turmas regulares de início de ciclo são constituídas por uma máximo de 24 alunos.
 As turmas regulares dos restantes anos de escolaridade são constituídas por um número
máximo compreendido entre 24 e 28 alunos.
 As turmas que integrem crianças e jovens com necessidades educativas especiais de
carácter permanente, e cujo PEI refira turma de efetivo reduzido de alunos, são
constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições.
 As turmas de PCA são constituídas por um mínimo de 16 alunos (salvo a continuidade
pedagógica).
 Não deverão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção.

Para além destes preceitos de ordem tutelar, o Conselho Pedagógico do Agrupamento
considera como critérios determinantes a considerar no processo de constituição de turmas,
os seguintes:

Em todos os anos de escolaridade, constituir turmas de homogeneidade relativa do perfil
de alunos:

Indicações

vindas dos Conselhos de Turma, dos Professores Titulares de Turma e das

Educadoras Titulares de Grupo (casos de indisciplina).

Nível de proficiência em PLNM: procurar juntar alunos de nível de proficiência “A1”, “A2”
e “B1” na/s mesma/s turma/s, tentando que fiquem concentrados em turmas com alunos
com NEE.

Distribuição

dos alunos com opção E. Moral R. C. de modo equilibrado pelas turmas

(preferencialmente, com 10 ou mais alunos).
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Anexo 2 - Distribuição do serviço docente

A distribuição do serviço docente é realizada pela Diretora, com a colaboração dos
respetivos Coordenadores de Departamento, tendo em conta as orientações do Conselho
Pedagógico e os normativos legais. O serviço docente distribuído é de aceitação obrigatória.
Na distribuição do serviço devem prevalecer critérios de natureza pedagógica sobre os
de natureza administrativa, como garante do sucesso escolar e educativo dos alunos.
Pré-escolar
A distribuição de serviço letivo aos educadores de infância é pautada, sempre que possível, pela
continuidade de trabalho desenvolvido com o mesmo grupo de crianças no ano letivo anterior.
A componente não letiva é distribuída para planificação, supervisão pedagógica e avaliação da
componente de apoio à família. Deve desenvolver-se no estabelecimento em que o educador exerce
funções.
1º Ciclo
A distribuição de serviço letivo aos professores é pautada, preferencialmente, pela continuidade
pedagógica.
A Diretora atribui a lecionação do 1º ano de escolaridade de acordo com o perfil do professor e da turma.
A componente não letiva é distribuída para, supervisão de recreios, atividades lúdicas e atendimento aos
encarregados de educação.
2º e 3º Ciclos
A distribuição de serviço letivo aos professores do 2º e 3º Ciclos é pautada preferencialmente pela
continuidade pedagógica, podendo, por vezes, aplicar-se esse mesmo princípio na transição das turmas do
2º para o 3º Ciclo. O mesmo princípio não se aplica em caso de comprovada incompatibilidade pedagógica.
A continuidade, no caso de turma resultante de junções, cabe ao docente que nela tenha maior número de
alunos.
O cargo de Diretor de Turma é atribuído em função do perfil da turma, ouvida a coordenadora pedagógica
dos Diretores de Turma. Sempre que possível deve ser respeitada a continuidade. A direção de turma deve
ser preferencialmente conferida a docentes do quadro, não devendo ser atribuída mais do que uma ao
mesmo docente.
A componente letiva de tempo superveniente é destinada fundamentalmente a atividades de apoio
pedagógico, tutorias e acompanhamento de alunos.
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A componente não letiva de trabalho no estabelecimento é destinada ao desempenho de cargos de
coordenação, de acompanhamento de alunos, de participação em clubes e projetos de interesse relevante
para o cumprimento do Projeto Educativo do Agrupamento, de trabalho da direção de turma (incluindo o
tempo de DTA), de desenvolvimento de trabalho colaborativo e de articulação entre docentes.

O pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de trinta e cinco
semanais de serviço, sendo que o seu horário semanal de trabalho integra uma componente
letiva e uma componente não letiva. A componente letiva do pessoal docente da educação
pré-escolar, do 1º Ciclo do ensino básico e do apoio educativo é de vinte e cinco horas
semanais. A componente letiva do pessoal docente do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e da
Educação Especial é de vinte e duas horas semanais, de acordo com a tabela a seguir
apresentada.

Componente letiva

Níveis de
Ensino

Horário do
docente
(horas)

Pré- escolar

35

25

1º Ciclo

35

Horas

Redução de
acordo com o
artigo 79º

Componente não letiva
Trabalho
no
estab.

Trabalho
individual
Reuniões

--

2

8

25

--

2,5

7,5

22

--

3

10

20

2

3

10

18

4

3

10

16

6

3

10

14

8

3

10

Tempos (*)

(*) Os tempos nos horários dos docentes são de 60 minutos para os níveis de Pré-Escolar e do 1º Ciclo e de 50 minutos
para os níveis de 2º e 3º Ciclos.

Nota: A elaboração dos horários dos educadores rege-se pelo horário letivo de funcionamento
do Jardim de Infância definido em reunião de Pais e Encarregados de Educação, Autarquia e
Direção, a realizar em setembro de cada ano letivo.
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Anexo 3 – Critérios de organização dos horários dos alunos e professores
Horários de funcionamento das escolas do Agrupamento
O funcionamento da Escola Sede é em regime de desdobramento considerando a
relação: número de turmas, carga curricular, ano de escolaridade.
Os horários da Escola Sede distribuem-se por aulas de 50 minutos, conforme a

8:30 – 9:20

13:30 – 14:20

Intervalo 10 min.

Intervalo 10 min.

9:30 – 10:20

14:30 – 15:20

Intervalo 15 min.

Intervalo 5 min.

10:35 – 11:25

15:25 – 16:15

Tarde

Manhã

seguinte tabela:

Intervalo 5 min.

Intervalo 10 min.

11:30 – 12:20

16:25 – 17:15

Intervalo 10 min.

Intervalo 5 min.

12:30 – 13:20

17:20 – 18:10

Intervalo 10 min.
As restantes escolas do Agrupamento funcionam em regime normal:
Horário

Manhã

Tarde

Jardins de Infância:

09:00 h

12:00 h

13:00 h

15:00 h

EB1:

09:00 h

13:00 h

15:00 h_

17:30 h

As atividades de enriquecimento curricular no 1º Ciclo funcionam em regime de
flexibilização curricular (das 9.00h às 11.00h), uma vez por semana, em cada turma. Nos
restantes dias funcionam depois das 15:00h.
Horários dos alunos
 As disciplinas cuja carga curricular se distribui por três dias da semana não deverão
ser lecionadas em três dias consecutivos, não se considerando consecutivo sexta
para segunda-feira;
 As aulas de Educação Física não devem ser lecionadas em dias seguidos, no caso de
distribuição desta disciplina por dois dias semanais, ou em três dias consecutivos,
nos casos de distribuição destas disciplinas por três dias semanais. Não se considera 2ª
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e 6ª feira como dias seguidos;
 As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o
período definido para almoço no horário do respetivo grupo/ turma;
 A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da manhã ou
da tarde;
 Para uma dada turma, o tempo decorrente entre aulas do final de um turno e o início
de outro não deverá ser inferior a uma hora nem superior a duas horas e quinze
minutos;
 Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde,
o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora;
 Os horários devem ter uma distribuição letiva equilibrada, pelos cinco dias da semana,
de modo que não existam dias muito sobrecarregados;
 Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição
onde se integrem disciplinas de caráter teórico e disciplinas de caráter prático;
 No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 tempos de
50 minutos;


Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas
e de “furos”;

 A disciplina de EMRC deve ser lecionada no início ou final dos turnos da manhã ou
da tarde, exceto nos casos em que todos os alunos de uma turma estejam inscritos
nesta disciplina;
 O apoio ao estudo do 2º ciclo é marcado no horário das turmas no início ou final
dos turnos da manhã ou da tarde, de modo a evitar-se a existência de aulas isoladas e
de “furos” para os alunos que não frequentam estas aulas;


O apoio ao estudo é contabilizado no limite máximo de 8 aulas diárias para os alunos;



Os horários dos alunos são passíveis de alterações, desde que as alterações resultem
dos efeitos de substituição das aulas resultante das ausências dos docentes e que
sejam avisados, deste facto, os Encarregados de Educação por parte do Diretor de
Turma com a antecedência de 24 horas relativamente ao novo horário. Neste aviso
deverá ainda constar o período estimado da referida alteração.

Horários dos professores


O horário diário do docente, nos 2º e 3º Ciclos, não deve incluir mais de 5 aulas
consecutivas (de 50 minutos);



No total diário, o horário não deve incluir mais de 8 unidades letivas;



O horário semanal não deve incluir mais de 4 diferentes currículos a lecionar, não se
contabilizando as adaptações curriculares dos alunos com Necessidades Educativas;
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Todas as situações que previsivelmente contemplem reduções de serviço letivo como
licenças de maternidade ou amamentação, deverão ser comunicadas à Diretora;



Obviar a distribuição a professores de turmas em que se encontrem familiares seus ou
pessoa com quem viva em economia comum;



Evitar a distribuição de Direção de Turma a docentes que não lecionem toda a turma,
nem àqueles cuja relação pedagógica seja pouco frequente (um tempo letivo semanal
– 50 minutos).

Tomada de conhecimento do horário por parte do professor
Ao dar conhecimento a um professor do seu horário, são extraídas 3 cópias do mesmo:


Uma cópia para entregar ao professor;



Uma cópia enviada para a reprografia, de onde são extraídas fotocópias para distribuir
pelos pavilhões de aulas e PBX e, que é, posteriormente, guardada em arquivo da
Direção;



Uma cópia para colocar no processo do professor.

Sempre que um horário sofra alterações, devem ser novamente extraídas 3 cópias para
anexar (agrafando) ao horário alterado, com indicação da data a partir da qual o novo
horário é válido.
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Anexo 4 – Critérios de seleção de pessoal docente
O Júri é composto por três docentes e um suplente.
A candidatura é efetuada por meio informático, na plataforma SIGRHE da DGAE.

Contratação de Escola – Animador Cultural e Técnico de Serviço Social
Técnicos

Habilitação requerida

Animador Cultural

Licenciatura em Animação Sócio Cultural

Técnico Serviço Social

Licenciatura em Serviço Social

Duração – Anual
Critérios de seleção
- Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35%
- Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%
- Ponderação da Entrevista - 35%
Subcritérios específicos para os técnicos indicados
Animador Cultural /Social
Critérios

Ponderação

Participação/Desenvolvimento
de projetos no âmbito da
animação de pátios com alunos

10 pontos

do ensino básico (1º ao 3º
Ciclos).
Participação/Desenvolvimento
de projetos no âmbito do
empreendedorismo e da

10 pontos

autosustentabilidade.
Participação/Desenvolvimento
de projetos no âmbito da
promoção de voluntariado

10 pontos

inter-pares, na escola.
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Coordenação e intervenção em
projetos.

20 pontos

Experiência profissional e

Entrevista (35%)

desenvolvimento de projetos

15 pontos

efetivados em Escolas.
Serviço Social
Critérios

Ponderação

Participação/Desenvolvimento
de projetos no âmbito do apoio

10 pontos

social a famílias disfuncionais.
Participação/Desenvolvimento
de projetos no âmbito da

10 pontos

prevenção da disciplina.
Trabalho
desenvolvido/Articulação com a
PSP – Escola Segura, CPCJ da
Amadora, Equipa de RSI da

10 pontos

Segurança Social, Tribunal de
Menores e Centro Nacional de
Apoio ao Imigrante (CNAI).
Coordenação e intervenção em
projetos.

20 pontos

Experiência profissional e
desenvolvimento de projetos

15 pontos

efetivados em Escola.
Apresentação de documentos:
Os candidatos devem enviar para o endereço de email direcao@cardosolopes.net os
seguintes documentos:


Certificado de Habilitações de acordo com a habilitação requerida



Declaração de tempo de serviço na área



Portefólio
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Anexo 5 – Matriz curricular
Matriz curricular do Pré-Escolar
De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a matriz
curricular do Pré-Escolar contempla as seguintes áreas de conteúdo:
- Formação Pessoal e Social;
- Conhecimento do Mundo;
- Expressão e Comunicação (Educação Física, Educação Artística, Matemática e Linguagem
Oral e Abordagem Escrita).
Matriz curricular do 1º Ciclo
A matriz curricular do 1º Ciclo encontra-se definida no Anexo I do Decreto-Lei nº
176/2014, de 12 de dezembro.
1º Ciclo: Componentes do Currículo (1º e 2º Anos)
Português
Matemática
Estudo do Meio
Expressões Artísticas e Físico-motoras
Apoio ao Estudo
Oferta complementar
Total: Entre 22.30h e 25.00h
Atividades de enriquecimento curricular
Inglês
Atividade Física e Desportiva
Expressões

1º Ciclo: Componentes do Currículo (3º e 4º Anos)
Português
Matemática
Inglês
Estudo do Meio
Expressões Artísticas e Físico-motoras
Apoio ao Estudo
Oferta complementar
Total: Entre 24.30h e 27.00h
Atividades de enriquecimento curricular
Atividade Física e Desportiva
Expressões

Carga horária semanal
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo

de 7.00h
de 7.00h
de 3.00h
de 3.00h
de 1.30h

1.00h

Entre 5.00h e 7.30h

Carga horária semanal
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo

de 7.00h
de 7.00h
de 2.00h
de 3.00h
de 3.00h
de 1.30h

1.00h

Entre 3.00h e 5.30h
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Matriz curricular do 2º Ciclo
No âmbito da autonomia do Agrupamento, e de acordo com o Despacho nº 5908/2017,
de 5 de julho, a matriz curricular do 2º Ciclo é a seguinte:
Carga Horária Semanal
5º ano

6º ano

Minutos

Minutos

525

525

1000

350

350

700

325

325

650

Educação Física

150

150

300

EMRC (a)

(45)

(45)

1350

1350

2700

(1395)

(1395)

(2790)

50

50

100

200

200

400

Componentes do Currículo

Línguas e Estudos Sociais
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal
Cidadania e Desenvolvimento
Matemática e Ciências
Matemática
Ciências Naturais
Educação Artística e Tecnológica
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical

Tempos Globais
Oferta Complementar - TIC

Apoio ao Estudo (b)

a) De frequência facultativa e com a duração fixa de 45 min.;
b) De frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do
Conselho de Turma e obtido o acordo dos encarregados de educação
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Matriz curricular do 3º ciclo
A matriz curricular do 3º Ciclo encontra-se definida no Anexo II do Decreto-Lei nº
139/2012, de 5 de julho.

Componentes do Currículo

7º ano

Carga horária semanal
8º ano
9º ano

Minutos Minutos
Português
Línguas Estrangeiras
Inglês
Francês
Ciências Humanas e
Sociais
História

Minutos

200
270

200
225

200
225

600
720

200

200

250

650

200

200

200

600

300

300

300

900

300

300

250

850

(45)

(45)

(45)

(135)

1530
(1575)

1485
(1530)

1485
(1530)

4500
(4635)

50

50

50

150

Geografia
Matemática
Ciências Físicas e
Naturais
Ciências Naturais
Físico-Química
Expressões e
Tecnologias
Educação Visual (a)
TIC
Oferta de Escola Educação Tecnológica
Educação Física
EMRC (b)
Tempos Globais
Oferta Complementar - Oficina

a) Do total da carga, 90 minutos para Educação Visual, nos 7º e 8º anos de escolaridade
b) De frequência facultativa.
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