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1ª PARTE

“Como se transforma uma mão colocando-a dentro de outra”
Paul Éluard

“Ele preferia amassar uma rajada de vento a entregar-se à moleza”
Tristan Tzara
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REFLEXÃO PRÉVIA
A Educação deverá ser concebida como um “processo de ser” fundamentado na indigência
biológica do homem, ser inacabado e educável, por essência. As instituições sócio estatais,
tendo bem presente esta insuficiência, deverão procurar supri-la, elevando o homem à
categoria inalienável de Pessoa.
“Há o homem, isto é facto. Custa é haver o humano”, como diz Mia Couto. Neste sentido,
isto é, no sentido de procurar a humanidade no homem, a sua educação deve, ao
contemplar a sua dimensão intelectual, não postergar as demais componentes da sua
personalidade: física, afetiva, estética, ética, social, por as considerar menos fundamentais.
Chamamos a atenção para este facto porque nenhuma educação é possível sem um
conceito prévio de homem, de sociedade e de humanidade.
Preconiza-se hoje, por todo o lado, e bem, a democratização da Escola. Mas a
democratização não pode ser confundida com massificação. A quantidade não pode virar
costas à qualidade. Há que conjugar estes dois fatores, o que é, diga-se, extremamente
complexo. Nenhum destes polos se pode sujeitar à destruição. A escola de hoje defronta-se
com esta dificuldade que urge superar. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis a Educação
tem de emergir como a real propiciadora de transformações qualitativas que despertem no
homem rasgos de verdadeira humanidade e individualidade.
Cumprindo a sua vocação integradora, a educação deve viabilizar na pessoa a sua
completude multiforme que a massificação do ensino muitas vezes tende a camuflar. A
Educação não é fácil e não pode temer a agitação positiva. É urgente romper com a
hegemonia tradicional e elitista do logos e abrir novos horizontes ao homem oferecendo
diferentes alternativas de vida. A Educação deve descolar-se do Poder e da Demagogia e
tornar-se consciência viva do mal-estar das sociedades. É a isso que chamamos educar
para a cidadania: ajudar a descobrir alternativas ao servilismo obediente e sempre
renascente, fazer de cada homem um ser responsável, tolerante, autónomo e solidário,
fazer de cada pessoa um cidadão do mundo.
Citamos a propósito Daniel Hamelin: “Educar é, atualmente, tornar o maior número de
pessoas capaz de analisar o que se passa, de exprimir esta análise e de a aplicar
imediatamente em benefício da ação comum, tanto à escala dos grupos restritos como à
escala da sociedade global.”
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A Escola e a Educação confrontam-se, hoje, com uma nova ética emergente: a da
construção de um homem cuja singularidade consiste na compreensão da sua singular
pluralidade.

INTRODUÇÃO
Do presente Projeto Educativo, elaborado para um horizonte de quatro anos, devem emergir
claramente a Missão e a Visão do Agrupamento de Escolas de Aurélia de Sousa (AEAS),
i.e., o Eixos de Intervenção e os Objetivos e Ações, através dos quais este se propõe
concretizar o seu Plano de Acção e atingir as Metas estruturadoras da sua função educativa.
Nesta

linha

conceptual,

o

Projeto

Educativo

Do

AEAS

pretende

constituir-se,

simultaneamente, como Instrumento de Planeamento e Quadro de Referência da Acção
Educativa do Agrupamento de Escolas e aferir, no decurso do seu período de vigência, do
grau de adequação do documento aos contextos e finalidades a que se destina,
designadamente:


do grau de identificação dos elementos da Comunidade Educativa com os princípios,
postulados e orientações que dele emergem;



do grau e qualidade de participação e de envolvimento dos mesmos elementos na
sua operacionalização.

A aferição, nos moldes a que se aludiu, é, por conseguinte e per se, a primeira das
estratégias promotoras da (meta) Avaliação deste construto projetual de final aberto, génese
e síntese de negociação e de consensos, reflexo das ações levadas a cabo pelos agentes
que integram os múltiplos níveis de intervenção convergentes no espaço escolar.
Nesta ótica de partilha, é desígnio comum que o Projecto Educativo do AEAS procure
pautar-se pela transparência, coerência e flexibilidade das propostas que encerra, em
moldes catalisadores do dinamismo indispensável à sua eficaz concretização.
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MISSÃO
Valores e Princípios

Ao longo do período de vigência do presente documento o AEAS entende ser sua missão
fundamental consolidar-se como entidade promotora de Educação para a Cidadania,
inspirada em Valores Humanistas e no conceito de Escola Integradora.

Sustentado por este quadro de referência, o AEAS destaca o Conhecimento como ponto
axial da sua missão e entende a Qualidade, a Exigência e o Rigor que coloca nas
aprendizagens e experiências educativas que proporciona aos seus alunos como vetores
estruturantes do desenvolvimento de uma Consciência Cívica, indispensável ao exercício de
uma Cultura de Cidadania Democrática, que postula:


A promoção da LIBERDADE no espaço escolar aliada ao conceito de
responsabilidade;



O fomento da RESPONSABILIDADE perante os deveres escolares, entendidos
como veículos conducentes ao conhecimento e à formação integral;



O fomento da RESPONSABILIDADE CÍVICA ao serviço de uma cultura de disciplina
e de zelo pelo património comum;



A interiorização dos conceitos de SOLIDARIEDADE e de TOLERÂNCIA (respeito
pelo outro), que reforçam a cultura cívica e a natureza integradora da instituição;



A construção da AUTONOMIA conducente ao sucesso e às boas práticas;



O desenvolvimento de uma CULTURA DE AVALIAÇÃO transversal a todos os
espaços e planos da vida escolar.

Página 6 de 50

Projeto Educativo 2013-2017 - Educação Para A Cidadania

VISÃO
No dealbar de 2017 o Agrupamento de Escolas de Aurélia de Sousa deverá ter consolidado
com sucesso a sua Missão de Educação para a Cidadania e, nessa medida, ter-se
constituído como um Agrupamento de Escolas:
-

de referência no contexto da comunidade local, regional e nacional;

-

consolidado no plano da gestão educativa,

pedagógica, organizacional e

administrativa;

-

promotor de aprendizagens sólidas e duradouras, orientadas para o sucesso escolar
e para as perspetivas de futuro dos alunos que o frequentam;

-

integrador, pautado por valores e princípios assentes sobre uma cultura de bemestar ancorada no respeito mútuo, na responsabilidade, na solidariedade e na
partilha;

- pautado pelos valores de Escolas Associadas da Unesco;

-

gerido na observância dos princípios subjacentes à sustentabilidade e à preservação
ambiental;

-

promotor de formação permanente para discentes, docentes, não docentes e demais
agentes educativos;

-

promotor de cultura e de experiências educativas relevantes;

-

aberto à Comunidade e ao estabelecimento de protocolos e parcerias institucionais
como reforço da sua ação;

-

em estreita cooperação com os Encarregados de Educação dos alunos que o
frequentam no desígnio comum de os ensinar, formar e educar;

-

monitorizado por instrumentos de avaliação adequados, flexíveis e coerentes.
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EIXOS DE INTERVENÇÃO E ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Os eixos e áreas de melhoria que aqui se apresentam resultam da necessidade de
implementar um novo modelo organizacional e de funcionamento, adequado à conjuntura de
Agrupamento de Escolas e espelham o consenso dos representantes das várias unidades
orgânicas que o constituem.

Eixos de Intervenção
1. Educação para a Cidadania

Áreas de Intervenção
1.a Disciplina

1.b Segurança

1.c Sustentabilidade

1.d Plano Anual de Atividades

1.e Bibliotecas e Centros de Recursos

2. Desenvolvimento Curricular

2.a Sucesso Educativo

2b Avaliação Curricular

2.c Oferta Formativa

3. Estruturas de Coordenação, Formação e

3.a Trabalho Colaborativo

Serviços Técnico-Pedagógico
3.b Formação

4. Imagem e Comunicação

4.a Comunicação Intraorganizacional

4.b Comunicação Externa

5. Avaliação

5.a Avaliação Intraorganizacional
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PLANO DE AÇÃO
EIXO 1: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
Promover uma cultura de bem-estar institucional em todos os espaços do Agrupamento
Áreas de
Intervenção
1.a
Disciplina

Objetivos



Fomentar atitudes de valorização da Escola



Promover a interiorização de comportamentos cívicos e
disciplinados, incluindo a preservação do património



Ações

Aplicação criteriosa das medidas disciplinares
consignadas na legislação nacional e no R.I
Divulgação e Reflexão sobre os deveres
estatuídos nos documentos legais

Anular comportamentos desviantes
Ação direta, personalizada, junto dos alunos

Intervenientes

Direção
DT
Professores
Assistentes
Operacionais
Equipa Multidisciplinar

1.b
Segurança



Garantir um ambiente de trabalho seguro

Implementação e atualização de um Plano de
Segurança
Cumprimento dos parâmetros do plano de
segurança

Responsável pela
Segurança
Comunidade Educativa

Divulgação de medidas de autoproteção
1.c
Sustentabilidade



Gerir e melhorar de forma sustentável os espaços e recursos
do Agrupamento

Realização de obras e melhoramentos
Promoção de ações de sensibilização

1.d
Plano Anual de
Atividades

1.e
Bibliotecas e Centros
de Recursos



Envolver toda a comunidade educativa na construção e nas
atividades do plano

Auscultação da comunidade nos vários planos
de intervenção



Fomentar o desenvolvimento integral do aluno

Organização de atividades diversificadas de
enriquecimento curricular e cultural

Administração Regional
Direção
Parque Escolar
Comunidade Escolar
Conselho Geral
Conselho Pedagógico



Potenciar os recursos existentes e colocá-los ao serviço da
formação pessoal, académica e do futuro profissional dos
alunos.

Fomento dos hábitos de leitura
Promoção de competências de pesquisa e
investigação

Dinamizadores de cada
atividade
Comunidade Escolar
Coordenadores de
Biblioteca
Equipa da Biblioteca
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Promover o sucesso escolar e orientar os percursos formativos dos alunos do Agrupamento
Áreas de
Intervenção
2.a
Sucesso
Educativo

Objetivos

Ações

Intervenientes



Adequar o Currículo Nacional ao contexto do Agrupamento

Construção participada de um Projeto Curricular de Agrupamento
e de um Plano de Trabalho de turma

Administração
Regional



Garantir a coerência e sequencialidade entre a Educação PréEscolar, os três ciclos do ensino básico e o ensino secundário

Monitorização do cumprimento de planificações e programas



Promover a reflexão e a ação por parte das estruturas de
coordenação com vista à melhoria da qualidade do ensino

Promoção de encontros de coordenadores de ciclo e de
departamento e de outras estruturas pedagógicas



Fomentar a integração das dimensões teórica e prática das
aprendizagens

Direção
Conselho
Pedagógico
Departamentos
Curriculares

Criação de instrumentos para a identificação e análise de causas
do insucesso escolar



Investir na orientação vocacional e profissional dos alunos



Responsabilizar os alunos pelo seu sucesso



Sensibilizar os EE para a importância do sucesso escolar

Estabelecimento de metas bianuais no PE para os desempenhos
esperados dos alunos ao longo do período de escolaridade
obrigatória



Potenciar os recursos existentes nas Bibliotecas e Centros de
Recursos Escolares

Promoção de reuniões com os EE das Escolas do Agrupamento



Promover formas diferenciadas de apoio educativo



Potenciar as Salas de Estudo como espaços de aprendizagem de
métodos e de aquisição de hábitos de estudo

Conselhos de Turma
SPO
Alunos
EE

Intensificação de ações (de promoção da literacia, formação de
públicos, ...) em articulação com as Bibliotecas e Centros de
Recursos
Reorganização do funcionamento das Salas de Estudo
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Promover o sucesso escolar e orientar os percursos formativos dos alunos do Agrupamento
Áreas de
Intervenção
2.b
Avaliação
Curricular

Objetivos


Colocar a avaliação curricular ao serviço da melhoria da qualidade
do ensino



Articular currículo e avaliação



Consolidar a articulação do ensino e da aprendizagem em todos os
percursos educativos



Promover uma cultura de avaliação assente em bases comuns para
todos os ciclos de educação e ensino



Implementar modalidades de avaliação diferenciadas



Monitorizar a utilização de tipos e modalidades de avaliação
diversificadas em todos os ciclos de educação e de ensino



Consolidar práticas de auto e heteroavaliação por parte dos alunos
em todos os ciclos de educação e de ensino



Monitorizar os resultados de todas as disciplinas e incidir com maior
acuidade naquelas em que se verifique maior grau de insucesso

Ações

Desenvolvimento de um Projeto Curricular de Agrupamento ao
serviço do cumprimento das metas e taxas de referência do
Sucesso Educativo estabelecidas para o período de vigência do
PE
Criação de instrumentos para a identificação e análise de causas
do insucesso escolar
Estabelecimento de metas bianuais no PE para os desempenhos
esperados dos alunos ao longo do período de escolaridade
obrigatória
Criação e aplicação de instrumentos de avaliação diagnóstica e
formativa para aplicação sistemática destas modalidades
avaliativas em todas as Escolas do Agrupamento
Criação/Reformulação, numa base contínua de instrumentos
promotores do auto e heteroavaliação dos alunos
Aferição de instrumentos de avaliação sumativa
Criação/aplicação de instrumentos de avaliação diferenciadores

Intervenientes

Administração
Regional
Direção
Conselho
Pedagógico

Coordenadores

Conselhos de Turma
SPO
Equipa
Multidisciplinar
Alunos

Criação de uma equipa de autoavaliação do Agrupamento
EE

2.c.
Oferta
Educativa



Adequar a Oferta formativa aos alunos do Agrupamento



Divulgar – em articulação com o SPO, a Equipa Multidisciplinar e o
Núcleo de Apoios Educativos – as opções dos alunos em termos de
Oferta Educativa e respetivas saídas académicas e/ou profissionais



Consolidar as unidades de multideficiência como parte integrante da
Oferta Educativa do Agrupamento

Adequação da oferta do Agrupamento desde a Educação PréEscolar até ao 12º ano
Realização de sessões de orientação vocacional com alunos e EE
Intensificação da orientação das opções dos alunos à entrada do
Ensino Secundário
Oferta de vias alternativas a nível do 3º ciclo e Ensino Secundário
(e eventualmente pós-secundário)
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EIXO 3: Estruturas de Coordenação, Formação e Serviços Técnico-Pedagógicos
Concertar modos de atuação em áreas estruturantes e de melhoria identificadas

Áreas de
Intervenção
3.a
Trabalho
Colaborativo

Objetivos


Consolidar práticas de cooperação entre as Escolas do
Agrupamento



Consolidar a articulação das ações entre serviços



Promover a articulação de ações entre docentes, não
docentes e serviços de apoio técnico-pedagógico

Intervenientes

Promoção de uma cultura de reflexão-ação visando a eficácia dos
mecanismos internos de transmissão de informação e de planeamento
de ações

Conselho Geral

Realização de reuniões conjuntas envolvendo profissionais das
diferentes escolas



Integrar o trabalho colaborativo nas práticas profissionais



Promover o trabalho colaborativo inter e intradisciplinar
entre os docentes

Sensibilização e formação das estruturas de liderança intermédia com
vista à intensificação estruturada do trabalho partilhado

Consolidar práticas de ação conjunta com EE,
designadamente, através da Associação de Pais e
Encarregados de Educação

Planificação de ações conjuntas para avaliação de resultados



Intensificar os protocolos e parcerias com instituições
externas



Construir um plano de formação adequado às
necessidades e contextos de ação do Agrupamento de
Escolas




Destacar a formação como fator de melhoria das práticas
profissionais
Avaliar o Plano de Formação e respetiva eficácia numa
base contínua

Conselho Pedagógico
Direção
Coordenadores

Criação de instrumentos de suporte comuns para melhoria da eficácia
da informação/comunicação



3.b.
Formação

Ações

Criação de instrumentos de avaliação comuns para os Departamentos
Curriculares
Envolvimento do pessoal docente e não docente na definição das
respetivas necessidades de formação
Organização de sessões de formação incidentes sobre os perfis de
desempenho dos assistentes técnicos
Dinamização de formação destinada ao pessoal não docente

Docentes e Não
Docentes
Comunidade Escolar

CFGS
Conselho Pedagógico
Direção
Departamentos
Curriculares

Comunidade Escolar
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EIXO 4: IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Melhorar a comunicação com os Stakeholders de forma acautelar e prevenir riscos de entropia decorrentes de ruídos e equívocos
Áreas de
Intervenção
4.a
Comunicação
Intraorganizacional

Objetivos





Melhorar circuitos de comunicação

Favorecer o conhecimento do agrupamento e das suas
regras de funcionamento

Ações

Identificação e divulgação dos canais de comunicação privilegiados
(página eletrónica, placards de afixação, correio eletrónico,
personalizada…)



Estimular a motivação contínua

Comunicação das deliberações dos órgãos de administração e gestão,
através de canais adequados



Envolver para desenvolver

Fomento de contactos regulares, formais e informais, entre todas as
estruturas intermédias





Orientar a escola/ agrupamento para o exterior

Melhorar o conhecimento das diferentes expectativas em
relação à escola



Induzir práticas de melhoria contínua



Melhorar a comunicação com os stakeholders

Conselho Geral
Equipa de
Autoavaliação

Divulgação dos documentos matriciais estruturantes da vida escolar
Divulgação dos valores da unidade organizacional

4.b.
Comunicação
externa

Intervenientes

Identificação dos stakeholders e do apport que cada um pode dar à
organização (cf. Esquema – Anexo 1)
Divulgação, nos canais habituais, da rede dos stakeholders do
agrupamento
Auscultação, sempre que necessário, através, nomeadamente, de
inquéritos de expectativas, de cada um em relação ao desempenho
das escolas do agrupamento

Conselho Pedagógico

Direção

Departamentos
Curriculares

Docentes, Discentes e
Não Docentes

Comunidade Escolar

Stakeholders Externos

Organização de sessões de esclarecimento na comunidade escolar
sobre o papel especial que alguns desempenham para a concretização
de novos desafios que se colocam às escolas (CPCJ; Escola Segura;
Unidades de Saúde; …)
Promoção de reuniões com stakeholders internos (alunos, não
docentes, pais e encarregados de educação, …) e externos, sempre
que se justifique.
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EIXO 5: AVALIAÇÃO
Promover uma cultura de avaliação transversal e partilhada, assente em instrumentos fiáveis e eficazes
Áreas de
Intervenção
4.a
Avaliação
Intraorganizacional

Objetivos

Ações



Promover uma cultura de avaliação sustentada em todos
os espaços e serviços do Agrupamento

Organização de sessões de trabalho para implementação e análise de
resultados da avaliação



Fomentar a consciencialização coletiva das finalidades e
objetivos da instituição

Estabelecimento de critérios de avaliação criteriosos para cada serviço



Identificar pontos fortes e áreas de melhoria



Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade
profissional dos docentes e demais funcionários



Fortalecer relações de cooperação entre os atores
institucionais



Incentivar a prática contínua de recolha e tratamento de
dados



Consolidar práticas de autoavaliação em todas as áreas e
serviços prestados pela instituição



Melhorar a qualidade do serviço prestado em todas as
áreas de intervenção institucional



Divulgar, numa base contínua, o serviço prestado pelo
Agrupamento



Consolidar a vinculação da instituição à comunidade
escolar e à comunidade educativa

Intervenientes

Conselho Geral

Equipa de
Autoavaliação
Conselho Pedagógico

Criação de instrumentos de avaliação fiáveis para cada serviço
(Inquéritos e outros instrumentos de análise de satisfação)

Promoção da análise de resultados da avaliação em cada área de
intervenção/ serviço

Direção
Departamentos
Curriculares
Docentes, Discentes e
Não Docentes

Estabelecimento de metas para melhoria gradual do desempenho dos
serviços (em função da análise dos resultados)

Comunidade Escolar

Dinamização de sessões abertas aos stakeholders internos e externos
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METAS

A operacionalização dos princípios subjacentes à Missão e à Visão do Agrupamento,
através de um Plano de Ação estruturado em cinco Eixos fundamentais (cf. supra),
pressupõe o estabelecimento de metas a cumprir ao longo do quadriénio de vigência
do presente Projeto Educativo.

No intuito de tornar as metas delineadas tangíveis e de facilitar a medição do respetivo
grau de cumprimento, optou-se pelo estabelecimento de metas intermédias, a partir
das quais os objetivos inicialmente estabelecidos podem ser reforçados ou
reformulados.

Para servir a clareza e garantir a coerência das propostas patentes neste documento,
optou-se por explanar as metas por Eixo e Área de Intervenção de forma coincidente
com a estrutura do Plano de Ação atrás referido (pp. 16 -22).

Nesta linha de ação, foram estabelecidas metas para cada uma das Áreas de
Intervenção, previamente identificadas como prioritárias pelos representantes de todas
as Escolas do Agrupamento.

A avaliação do grau de cumprimento das metas estabelecidas nas diferentes Áreas e,
bem assim, do valor acrescentado com que esse mesmo cumprimento contribuiu para a
melhoria qualitativa do serviço educativo prestado por este Agrupamento de Escolas,
compete, por conseguinte, a todos quantos com ele interagem nos diferentes planos de
intervenção e deste modo contribuem para a sua construção.
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EIXO 1. Educação para a Cidadania
Área de
Intervenção
1.a
Disciplina

Meta
(2017)
100% de atuação disciplinar corretiva e/ou sancionatória em
todas as situações de incumprimento dos deveres do aluno, no
caso de situações participadas
Diminuição progressiva das ocorrências de incumprimento
disciplinar em todo o Agrupamento (em 30%)

1.b
Segurança

1.c
Sustentabilidade

1.d
Plano Anual de
Atividades

1.e
Bibliotecas e
Centros de
Recursos Escolares

Meta intermédia
(2013-2015)
Semelhante à meta final
Diminuição progressiva das ocorrências de
incumprimento disciplinar (em 15%)

Meio de verificação

Relatórios de ocorrências, do instrutor de
processo disciplinar e Despacho do
Diretor

100% de cumprimento dos parâmetros patentes no Plano de
Segurança do Agrupamento

Semelhante à meta final

Relatório do responsável pela Segurança

100% de formação/divulgação de medidas de autoproteção em
caso de acidente previstas no plano

70% de formação/divulgação de medidas de
autoproteção em caso de acidente

Inquérito anual para avaliação da eficácia
das Sessões de Divulgação e Formação

100% de cumprimento das ações relativas à gestão sustentável
dos recursos do Agrupamento

Semelhante à meta final

Relatório da Direção de Agrupamento

100% de reciclagem de resíduos

80% de reciclagem de resíduos

Relatórios das Ações de Sensibilização

100% da comunidade educativa envolvida no PAA

Semelhante à meta final

Relatório Intermédio de Avaliação do PAA

100% das turmas envolvidas em atividades de complemento
curricular
100% das turmas do Agrupamento envolvidas em ações de
Educação para a Cidadania

Semelhante à meta final

Relatório final de Avaliação do PAA

90% das turmas do Agrupamento envolvidas em ações
de Educação para a Cidadania

Relatório da Biblioteca/CR

Escola Secundária Aurélia de Sousa - Taxa de Empréstimo
Domiciliário anual: média de 2 a 2,5 documentos por aluno
Taxa de frequência de alunos assíduos: 80% a 85%

Escola Secundária Aurélia de Sousa - Taxa de
Empréstimo Domiciliário anual: média de 1,5 a 2
documentos por aluno
Taxa de frequência de alunos assíduos: 75% a 80%
Escola Básica Augusto Gil - Registar um aumento de
15% nas requisições domiciliárias junto de alunos
referenciados
Escola Básica da Fontinha - Consolidar os hábitos de
empréstimo domiciliário junto dos alunos. Os alunos
autorizados a utilizar este empréstimo pelos
encarregados de educação deverão requisitar, em
média, 2 a 4 documentos /ano
Realização de 2 a 3 atividades/ano de promoção de
leitura nas diferentes unidades educativas de 1.º Ciclo e
educação pré-escolar do agrupamento

Escola Básica Augusto Gil - Registar um aumento de 20% nas
requisições domiciliárias junto de alunos referenciados
Escola Básica da Fontinha - Consolidar os hábitos de
empréstimo domiciliário junto dos alunos. Os alunos autorizados
a utilizar este empréstimo pelos encarregados de educação
deverão requisitar, em média, 3 a 5 documentos /ano
Realização de 2 a 4 atividades/ano de promoção de leitura nas
diferentes unidades educativas de 1.º Ciclo e educação préescolar do agrupamento.

Rede de Bibliotecas Escolares

Relatório de Avaliação das Bibliotecas
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EIXO 2. Desenvolvimento Curricular
Área de
Intervenção

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

Meta
(2017)

Meta intermédia
(2013-2015)

80% de frequência das crianças matriculadas na educação pré-

75% de frequência das crianças matriculadas na educação pré-

escolar

escolar

0% de abandono escolar no ensino básico

Semelhante à meta final

Taxas de transição e de
Conclusão de ano e ciclo

0% a 2% de abandono escolar no ensino secundário

Semelhante à meta final

Dados do MISI

93% a 95% das crianças adquiriram ou estão emergentes na
aquisição das competências na educação pré-escolar

90% a 93% das crianças adquiriram ou estão emergentes na
aquisição das competências na educação pré-escolar

85% a 95% de taxa de sucesso no Ensino Básico:
93% a 96% de taxa de sucesso no 1º ciclo (88% a 91% na EB
de Fernão de Magalhães; 98% a 100% na EB das Florinhas e
92% a 95% na EB da Fontinha)

88% a 93% de taxa de sucesso no Ensino Básico:
94% a 95% de taxa de sucesso no 1º ciclo (87% a 90% na EB
de Fernão de Magalhães; 97% a 99% na EB das Florinhas e
91% a 94% na EB da Fontinha)

82% a 85% de taxa de sucesso no 2º ciclo

81% a 84% de taxa de sucesso no 2º ciclo

81% a 84% de taxa de sucesso no 3º ciclo (ensino regular):
65% a 75% na EB Augusto Gil e 97% a 99% na ES Aurélia de
Sousa

80% a 83% de taxa de sucesso no 3º ciclo (ensino regular):
64% a 74% na EB Augusto Gil e 96% a 98% na ES Aurélia de
Sousa

90% a 100% na EB Augusto Gil (ensino vocacional)

89% a 99% na EB Augusto Gil (ensino vocacional)

78 % a 87% de taxa de sucesso (cursos científico-humanísticos
do ensino secundário) e 100% (cursos profissionais

76 % a 86% de taxa de sucesso (cursos científico-humanísticos
do ensino secundário) e 99% (cursos profissionais)

2.a Sucesso Educativo
2.a.1)
Abandono
Escolar

2.a.2

Dados dos estabelecimentos de
Ensino Pré-escolar

Sucesso Escolar

[TAXA DE SUCESSO DO AGRUPAMENTO>
TAXA DE SUCESSO DA MÉDIA NACIONAL]
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EIXO 2. Desenvolvimento Curricular
Área de
Intervenção
2.a.2)
Sucesso Escolar

Meta
(2017)

Meta intermédia
(2013-2015)

CIF-CE no ensino básico ˂0,30

CIF-CE no ensino básico ˂0,35

- CIF-CE no 1º ciclo ˂0,50 (0,97 na EB de Fernão de
Magalhães; 0,6 na EB das Florinhas e 0,6 na EB da Fontinha)
- CIF-CE no 2º ciclo ˂0,40
- CIF-CE no 3º ciclo ˂0,30 (na EB Augusto Gil e na ES Aurélia
de Sousa)

- CIF-CE no 1º ciclo ˂0,55 (0,8 na EB de Fernão de Magalhães;
0,5 na EB das Florinhas e 0,5 na EB da Fontinha)
- CIF-CE no 2º ciclo ˂0,45
- CIF-CE no 3º ciclo ˂0,35 (na EB Augusto Gil e na ES Aurélia
de Sousa)

CIF-CE no ensino secundário ˂2,5 val.

CIF-CE no ensino secundário ˂2,8

CE− média nacional no ensino básico >0,61:
- CE− média nacional no 1º ciclo >0,01 (0,16> na EB de
Fernão de Magalhães; 0,35 > na EB das Florinhas e 0,07 > na
EB da Fontinha)
- CE− média nacional no 2º ciclo >0,09
- CE− média nacional no 3º ciclo >0,29 (>0,27 na EB Augusto
Gil e> 0,93 na ES Aurélia de Sousa)

CE− média nacional no ensino básico >0,60:
- CE− média nacional no 1º ciclo >0,01(0,15> na EB de Fernão
de Magalhães; 0,34 > na EB das Florinhas e 0,06> na EB da
Fontinha)
- CE− média nacional no 2º ciclo>0,08
- CE− média nacional no 3º ciclo >0,28 (>0,27 na EB Augusto
Gil e> 0,92 na ES Aurélia de Sousa)

CE− média nacional no ensino secundário >1,8 val.

CE− média nacional no ensino secundário >1val.

100% de cumprimento da implementação de tipos e
modalidades de Avaliação Curricular ao serviço da melhoria da
qualidade do ensino

Semelhante à final

Criação de um Projeto Curricular de Agrupamento que permita
o cumprimento das metas estabelecidas em termos de
Sucesso Educativo

Semelhante à meta final

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

[Valor absoluto da diferença da
média de exame com a média
nacional]

Classificação Interna de Frequência
e Classificações de Exame

Consideradas:
CIF E CE DO ANO N ≥ CIF E CE DO

2.b.
Avaliação
Curricular

Aplicação de instrumentos para avaliação diagnóstica,
formativa e sumativa em todos os ciclos de ensino e à
totalidade (100%) dos alunos
100% de implementação de práticas de auto e heteroavaliação
realizada pelos alunos de todos os ciclos de ensino
Criação de instrumentos de avaliação comuns por ciclo e ano
de escolaridade para uso comum em todas (100%) (d)as
Escolas

ANO ANTERIOR

Atas de Conselho pedagógico, de
Departamento e Grupo, Atas de
Serviços de Coordenação, Atas de
Conselho de Turma

Semelhante à meta final
Livros de ponto
Criação de instrumentos de avaliação comuns por ciclo e ano de
escolaridade para uso comum em 90% (d)as Escolas
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EIXO 2. Desenvolvimento Curricular
Área de
Intervenção
2.c
Oferta Educativa

Meta
(2017)

Meta intermédia
(2013-2015)

Oferta no Agrupamento de todos os ciclos de ensino
Semelhante
desde a à Semelhante à meta final
Educação Pré-Escolar até ao 12º ano
Oferta de Cursos Científico-Humanísticos de nível secundário

MEC - Rede Escolar

Semelhante à meta final

Relatórios do SPO sobre
resultados da Orientação
Educativa

Semelhante à meta final

Relatórios DT
Auscultações por via de
Inquérito aos EE

Oferta de pelo menos uma via alternativa ao nível do 3º ciclo e
do Ensino Secundário (e eventualmente pós-secundário)

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

Rentabilização das relações com os stakeholders,
nomeadamente na organização e angariação de estágios
(Formação em Contexto de Trabalho para os Cursos
Profissionais) e /ou outros contextos de contacto com o
universo profissional para todos os alunos do ensino não
regular
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EIXO 3. Estruturas de Coordenação, Formação e Serviços Técnico-Pedagógicos
Área de
Intervenção
3.a
Trabalho
Colaborativo

Meta
(2017)
100% de envolvimento de pessoal docente e não docente na promoção de uma

Meta intermédia
(2013-2015)
Semelhante à meta final

cultura de reflexão-ação visando a eficácia dos mecanismos internos de informação

Indicador de Medida
e/ou
Meio de verificação
Resultados de Inquéritos
Atas dos órgãos de
Administração e Gestão

e de ação conjunta
Semelhante à meta final
100% de envolvimento dos órgãos de Administração e Gestão na sensibilização e

Atas das reuniões das
estruturas intermédias

formação das estruturas de liderança intermédia com vista
intensificação/consolidação estruturada do trabalho partilhado

3.b.
Formação

Envolvimento de todo o pessoal docente e não docente na criação do Plano de

Semelhante à meta final

Formação adequado às necessidades do Agrupamento

75% de cumprimento do Plano de Formação delineado

Auscultação de necessidades
junto de docentes e não

50% de cumprimento do Plano de Formação
delineado

docentes

PAA
100% dos alunos do Agrupamento envolvidos em atividades formativas relacionadas
com Educação para a Cidadania

75% dos alunos do Agrupamento envolvidos
em atividades formativas relacionadas com
Educação para a Cidadania

Relatório de Execução do PAA
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EIXO 4: IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Área de
Intervenção

Meta
(2017)

4.a.
Comunicação
Intraorganizacional

Redução de incidentes resultantes de falhas na comunicação
para 0%

Inquéritos de Satisfação

Divulgação das regras de funcionamento interno do
Agrupamento em todas as escolas e a toda a comunidade
educativa

4.b.
Comunicação
Externa

Meta intermédia
(2013-2015)

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

Semelhante à meta final

Semelhante à meta final

Registos de ocorrências e
observação direta pela Direção e
Coordenadoras de escola

Semelhante à meta final

Inquéritos de satisfação

Atualização mensal da página eletrónica do Agrupamento
Verificação periódica, por parte da
Direção
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EIXO 5. Avaliação Intraorganizacional
Área de
Intervenção

Meta
(2017)

Meta intermédia
(2013-2015)

4.a
Avaliação
Intraorganizacional

Avaliação sustentada em todos os espaços e serviços do
Agrupamento

Semelhante à meta final

1% de melhoria do desempenho dos serviços prestados a
alunos, EE e público em geral, tornando como referência os
Inquéritos de Satisfação do ano anterior

0,5% de melhoria do desempenho dos serviços prestados a
alunos, EE e público em geral

Criação de critérios de qualidade para o desempenho de todos
os serviços (100%) serviços de atendimento a alunos, EE e
público em geral

Semelhante à meta final

Divulgação dos resultados da avaliação Intraorganizacional a
todos os membros da comunidade escolar

Semelhante à meta final

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

Apreciação do Conselho Geral
Registos no “Livro de Reclamações”

Resultados dos Inquéritos de
Satisfação aplicados pela Equipa de
Autoavaliação

Elementos colhidos na Direção

Resultados da avaliação em cada área
de intervenção/ serviço
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2ª PARTE
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ANEXO I
LOCALIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento Aurélia de Sousa fica situado na zona oriental do concelho do Porto,
distrito do Porto. Integra as escolas Básica Augusto Gil e EB1/JI da Fontinha,
pertencentes à União das freguesias Sé + São Nicolau + Vitória + Miragaia + Santo
Ildefonso + Cedofeita e Escola Sec/3 Aurélia de Sousa (sede de agrupamento), JI
Aurélia de Sousa, EB1 das Florinhas, EB1 Fernão Magalhães que se localizam na
freguesia do Bonfim, de acordo com a Lei n.º 11-A/2013 relativa à reorganização
administrativa do território das freguesias.

O território é atravessado por artérias urbanas estruturantes, a rua da Alegria, a rua
Santos Pousada, rua Santa Catarina e a Avenida Fernão Magalhães que fazem a
ligação entre o de tecido citadino mais recente e de acessos mais amplos e modernos,
a norte, e a Baixa da cidade do Porto, a sul. Esta diferenciação não obsta que toda a
área envolvente apresente uma malha urbanizada bem consolidada salpicada por
espaços verdes de extensão variável, como os jardins públicos da Praça Rainha D.
Amélia, do Marquês de Pombal, Dr. Francisco Sá Carneiro, de Alberto Valadas e
parques como o do Complexo Desportivo Monte Aventino, de S. Roque e da Quinta do
Covelo.

A sua centralidade é assegurada pela VCI, a norte, e pela densa rede de transportes
públicos que serve o centro da cidade e que foi recentemente reforçada com as
ligações de Metro.
O potencial demográfico acompanha a tendência das restantes freguesias urbanas do
país, em que o envelhecimento e as perdas demográficas marcam a atualidade.
As ocupações dominantes passam pelo comércio tradicional, pequenas empresas e
pelos serviços, nomeadamente instituições bancárias.
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Localização das Escolas do Agrupamento na cidade

Localização do Agrupamento na cidade

Localização do Agrupamento na cidade

AEAS
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ANEXO II
BREVE HISTÓRIA DAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO
ESCOLA AURÉLIA DE SOUSA
A Escola Aurélia de Sousa tem a sua origem remota na primitiva Escola Industrial
Faria Guimarães (Arte Aplicada) cuja atividade se iniciou em 1884-85 numa casa de
habitação do Campo 24 de Agosto.
Esta escola ofereceu, a partir de 1925-26 o curso de Lavores Femininos, a partir
de1929-30 o de Modista de Vestidos, de 1930-31 o de Costureira de Roupa Branca e
Bordadora-Rendeira, e de 1938-39 o de Modista de Chapéus. A preferência pelo curso
de Modista de Vestidos (que chegou a ter 343 alunas em 1937-38) e em segundo
lugar pelo de Bordadora-Rendeira justificam a criação de uma escola com a matriz da
Aurélia de Sousa.
Já no séc. XX, particularmente na década de 40, a emergência de um mercado de
trabalho com necessidade de mão-de-obra mais qualificada, dada a crescente
industrialização, transforma o ensino técnico numa prioridade para o estado, a qual se
concretiza na Reforma de 1948. Pelo decreto-lei 37029 de 25 de Agosto de 1948
(Parte I, cap.1º, artº 4º,) a Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada) passa
a designar-se Soares dos Reis e criam-se duas novas instituições:
- Escola Industrial Aurélia de Sousa [EIAS]- de frequência feminina;
- Escola Técnica Elementar Ramalho Ortigão – apenas com ciclo preparatório.
A partir de 1952 funciona de forma autónoma e no ano letivo de 1958/59 dispõe de
edifício próprio, no quarteirão delimitado pelas ruas da Alegria, da Constituição, de
Santos Pousada e da atual Aurélia de Sousa, no qual se mantém até hoje,
requalificada, pela Parque Escolar, em 2008/09.
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“ O projeto de intervenção reflete as diretrizes definidas pelo Programa de
Modernização das Escolas do Ensino Secundário, bem como as novas exigências
decorrentes do projeto
educativo da escola, dos modelos de ensino-aprendizagem contemporâneos e dos
atuais

parâmetros

de

qualidade

ambiental

e

de

eficiência

energética.

A par da melhoria das condições de uso, de gestão e de manutenção, procedeu-se à
reorganização global do espaço da escola e à sua ampliação através da construção de
dois novos corpos no prolongamento dos edifícios existentes para localização da
biblioteca e das áreas de trabalho de docentes, salas TIC e serviços de apoio aos
alunos.

Os espaços desportivos foram reabilitados tendo sido construídos novos balneários e
um campo de jogos. Os espaços exteriores foram redesenhados, permitindo aumentar
a área permeável e a arborização e regrar o estacionamento.”
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Sempre fez jus às suas origens e ao prestigiado nome da pintora que a identifica,
oferecendo,
em cada Reforma ou redefinição de rede, cursos e disciplinas ligadas às Artes. Hoje é,
desde 2012, sede de um Agrupamento vertical, que integra as Escolas Básicas de
Augusto Gil, Fontinha, Fernão de Magalhães, Florinhas e o Jardim de Infância de
Aurélia de Sousa, oferecendo todos os níveis de ensino desde o pré-escolar até ao
12º ano. Contribui para a formação dos alunos em todas as áreas científicohumanísticas, com quatro cursos vocacionados para o prosseguimento de estudos de
nível superior e um curso profissional.
A ação pedagógica desenvolvida nesta escola tem-se revelado eficaz, facto a que não
serão alheios a estabilidade e o empenhamento do corpo docente.
Tendo erigido nos últimos anos, como princípios norteadores de toda a sua atividade,
a formação para a cidadania, a manutenção de padrões elevados de exigência e
qualidade, procura afirmar-se como escola em que se harmonizam Inclusão e
Responsabilidade, Rigor e Humanismo, num espírito de permanente abertura aos
desafios deste século.
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ESCOLA BÁSICA AUGUSTO GIL
A Escola Básica Augusto Gil é uma escola situada no centro da cidade do
Porto, entre a Rua de Sta. Catarina e a Rua da Alegria. Outrora Escola Preparatória
Augusto Gil, foi criada pela Portaria nº664/73, de 4 de outubro, sendo transformada
em escola do 2.º e 3.º ciclos, pela Portaria n.º 587/93, de 11 de junho, por decisão do
Ministro Veiga Simão.
A escola ocupa um edifício antigo, onde no fim do séc. XIX e princípio o séc.
XX funcionaram outros estabelecimentos de ensino: o Colégio de Nossa Senhora da
Estrela (1840 a 1928), um colégio feminino e o Colégio João de Deus (1928 a 1973),
um colégio masculino, por onde passou a elite da cidade. Em 1943, o Padre Germano
da Silva Pinto, figura emblemática do Porto, integra a direção do Colégio João de
Deus. Em 31 de dezembro de 1956, as instalações do Colégio foram ampliadas. Em
1972, os diretores começam a pensar transferir o colégio para uma ordem religiosa. É
então encarada a hipótese de negociarem com o Ministério da Educação, acabando
por ser vendido ao estado, depois da visita do Diretor Geral da Administração Escolar
e do Diretor do Instituto Comercial do Porto e, por decisão do Ministro Veiga Simão,
passa a denominar-se Escola Preparatória Augusto Gil.
A Escola Augusto Gil inicia as suas atividades no ano letivo 1973/1974. Foi
escolhido como patrono o poeta, advogado e alto funcionário da República, Augusto
Gil, nascido em Lordelo do Ouro, em 1873 e que, durante parte da sua infância residiu
na Rua de Sto. Ildefonso. Conviveu com homens de letras da cidade entre os quais
João de Deus. É uma Escola situada na freguesia de Santo Ildefonso, na fronteira com
a freguesia do Bonfim. Como escola pública é-lhe acrescentado o 4.º andar da ala
Norte e, especialmente ao longo de 20 anos, são-lhe feitas obras de recuperação e
conservação pela tutela. Em 1999 ganha o concurso “Valorização Estética dos
Espaços Educativos”, sendo-lhe atribuído um prémio para a recuperação do átrio da
entrada, cujo tema proposto foi: “Augusto Gil e as cartas de amor”. Esta recuperação
“visa criar uma dinâmica de diálogo visual, conducente à fruição estética da figura e
obra do poeta”. São autores o escultor José António Nobre, o Pintor Ariosto Madureira
e a Arquiteta Eduarda Fátima de Castro. Na Sala Museu é colocada uma vitrina onde
é exposto o espólio do Colégio João de Deus. Para esse espaço é adquirido um piano
de um quarto de cauda, como apoio às atividades do Grupo de Educação Musical.
Neste local realizam-se concertos entre outras atividades musicais, palestras,
conferências e reuniões.
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Na entrada da ala Norte do edifício podemos encontrar um painel em bronze:
“Em Mim Florescem os Jardins” inserido no projeto Pontes de Partida – Porto 2001,
um trabalho efetuado por alunos, sob orientação da professora de Educação Visual,
Eduarda Silva.
A entrada da escola passa a fazer-se pela Rua de Alegria, número 351, dado o
estado de degradação da entrada de Santa Catarina. A ala de Santa Catarina foi
recuperada por obras financiadas pela tutela, em 2011 e 2012.
No ano letivo 2002/2003, a Escola EB2/3 passa a ser sede do Agrupamento
Vertical Augusto Gil.
Nesta escola funciona o Centro de Formação Guilhermina Suggia, outrora
Centro de Formação João de Deus.
Em Julho de 2012, por decisão do Ministério da Educação, o Agrupamento
Vertical Augusto Gil foi agregado à Escola Secundária Aurélia de Sousa, constituindo
um novo agrupamento – Agrupamento de Escolas de Aurélia de Sousa.
Frequentam a escola, atualmente, cerca de quinhentos e oitenta alunos. A
maioria dos alunos reside na cidade do Porto, embora uma parte significativa seja
oriunda dos arredores, dado que alguns encarregados de educação exercem a sua
atividade profissional no centro da cidade.
A Escola está aberta à comunidade, estabelecendo muitas parcerias com
várias instituições, nomeadamente, Câmara Municipal do Porto, Junta de Freguesia de
Bonfim e Santo Ildefonso, Centros de Saúde, Escola Segura, Lipor, EDP, ESMAE,
ICBAS, IPATIMUP, Auto Sueco.
A Escola acolhe vários projetos dinamizados pelas diversas instituições
parceiras. Assim, do programa Porto de Futuro (Câmara Municipal do Porto), são
desenvolvidos os projetos: Braço Direito, Tag-Rugby, Aulas sem Fronteiras,
Voluntariado estudantil, Rumo à Excelência, Universidade Júnior, Matemática fora de
Portas, Educação para o Conhecimento e Junior Achivement. Dos Centros de Saúde e
das equipas de Saúde Escolar e de Saúde Pública, os programas PASSE, PRESSE,
PELT e os Cheques Dentistas. Do ICBAS, alunos do 3.º ano de Medicina dinamizam a
Semana da Saúde. O IPATIMUP, através do programa “Auto-Laboratório” vem à
escola dinamizar aulas práticas em algumas áreas temáticas das Ciências Naturais e
da Físico -Química. A EDP e o projeto “Energia com vida” permite-nos trabalhar os
objetivos do Milénio.
Na Escola também se desenvolvem diversas atividades extra - curriculares,
clubes (Jornalismo, Teatro, Orquestras de percussão e flautas, Instrumental Orff,
Matemática, Cientistas, Floresta, Desporto Escolar, Ginástica Acrobática, Tiro ao Arco
e Clube do Ar livre, o mais antigo clube da escola que completou já trinta anos de
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existência, tornando esta escola uma das pioneiras nas preocupações ambientais),
palestras, colóquios, visitas de estudo e comemorações de dias/semanas temáticas,
participações em concursos, espetáculos, aulas de campo, exposições e workshops.
É de realçar ainda a existência de uma Biblioteca/Centro de Recursos muito
bem equipada, bastante frequentada por toda a comunidade educativa, oferecendo
uma diversidade de atividades: concursos de leitura e de escrita, encontros com
autores, ilustradores, entre outros.
O Gilinho, jornal criado em 1994, teve um período de interregno entre 2009 e
2013, onde apenas teve uma versão digital no site da escola. Em dezembro de 2013,
o jornal passa a ter uma impressão e emissão digital trimestral.
Nesta Escola funciona um núcleo de educação especial, em particular uma
Unidade de Apoio à Multideficiência que é apoiada por vários técnicos especializados,
terapeutas da fala, fisioterapeutas, entre outros.

Colégio João de Deus

Ao longo dos anos, esta escola tem feito uma grande aposta no ensino da
Música, oferecendo aos alunos do terceiro ciclo a disciplina de Educação Musical. A
Escola tem um hino “Cantar Augusto Gil”, composto em 2006 com gravação orquestral
em 2008. O autor da música é o professor Carlos Graciano e o autor da letra é o
professor Fernando Santos
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Azulejos antigos do lago em memória de João de Deus da autoria de Joaquim Lopes

EscolaBásica Augusto Gil
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Portaria da escola. Painel de Azulejos “Augusto Gil e as cartas de amor”
(Escultor: José António Nobre; Pintor: Ariosto Madureira; Arquiteta: Eduarda Fátima de Castro)

Biblioteca / Centro de Recursos
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Diversidade de Culturas
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ESCOLA BÁSICA DA FONTINHA
A Escola da Fontinha fica situada no coração da cidade do Porto, na rua Raul Dória,
junto ao largo da Fontinha. Esta unidade educativa integra o ensino Pré-escolar e o 1.º
Ciclo do Ensino Básico.
O edifício foi construído no tempo do antigo regime, tendo sido originariamente
dividido em masculino e feminino.
É um edifício dotado de excelente iluminação natural, composto por 12 salas de aula,
na sua maioria equipadas com quadros interativos, uma sala polivalente, biblioteca da
RBEP, sala de informática, ginásio com balneários e cantina. A escola dispõe de uma
área de recreio privilegiada que integra um parque infantil, a horta pedagógica, um
campo de jogos e espaço livre com árvores.
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ESCOLA BÁSICA DE FERNÃO MAGALHÃES
A Escola Fernão de Magalhães fica situada no centro da cidade do Porto, na Rua D.
Agostinho de Jesus e Sousa, inserida no Bairro Fernão de Magalhães e defronte ao
Jardim Paulo Vallada. Esta unidade educativa integra o ensino Pré-escolar e o 1.º
Ciclo do Ensino Básico.
O edifício foi construído no tempo do antigo regime, tendo sido originariamente
dividido em masculino e feminino.
É um edifício dotado de excelente iluminação natural, composto por 10 salas de aula,
três das quais equipadas com quadros interativos, uma como Unidade de Atendimento
Especializado, uma sala de informática, uma cantina, dois espaços cobertos. A escola
dispõe de uma área de recreio que integra um parque infantil, um campo de jogos e
espaço livre com árvores. Existe uma horta, de que as turmas podem usufruir para
trabalhos de projetos pedagógicos.
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ESCOLA BÁSICA DAS FLORINHAS

CARACTERIZAÇÃO

A Escola Básica do 1.º Ciclo das Florinhas situa-se na Rua da Escola Normal, na
freguesia do Bonfim, perto das principais artérias comerciais da cidade do Porto.
Esta unidade educativa funciona, há quase seis décadas, num edifício que é
propriedade das “Oblatas do Sagrado Coração de Jesus – Florinhas do Lar”. Trata-se
de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que, naquela altura,
colocou uma sala à disposição do Ministério da Educação, para aí ser ministrado o
ensino oficial, inicialmente, apenas para o sexo feminino.
Atualmente, a Escola é composta por quatro salas de aula com boas condições
de iluminação natural (uma com quadro interativo) e uma pequena sala para guardar
materiais. Existe também um amplo ginásio e dois recreios, espaços estes que são
partilhados com a Instituição Florinhas do Lar.
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JARDIM DE INFÂNCIA AURÉLIA DE SOUSA
O JI, é um estabelecimento educativo construído de raiz para funcionar como Jardim
de Infância. Iniciou a sua atividade em Setembro 1976 e até ao ano letivo de
2007/2008, denominou-se CEPI (Centro de Educação e Proteção à Infância) Aurélia
de Sousa, sendo até então pertença dos Serviços Sociais do Ministério da Educação e
onde só acediam os filhos dos funcionários do mesmo Ministério. Funcionava com
estatutos próprios em moldes semelhantes às atuais IPSS em termos de custos para
as famílias. A partir de 2007/08, integrou a rede pública da educação pré-escolar.
O acesso ao JI faz-se pela R. de Santos Pousada pelo nº 1327 e compreende um
pequeno parque automóvel ladeado por um jardim, onde os pais e encarregados de
educação podem aceder com as viaturas.
O edifício é constituído por 2 pisos, rés-do-chão e 1º andar, sendo que o rés do chão
compreende quatro salas de atividades, três delas com casas de banho no seu interior
devidamente equipadas para as crianças, 2 WC no corredor de acesso às salas, um
refeitório e uma cozinha, um gabinete de reuniões e um outro para o atendimento a
pais e encarregados de educação. Ainda no rés-do-chão, existe um recreio totalmente
descoberto, com algum equipamento lúdico. No 1º andar existem três salas onde
funcionam as Atividades de Animação e Apoio à Família dinamizadas por Assistentes
Técnicas de Ação Educativa, devidamente planificadas pelo corpo docente do JI. São
também desenvolvidas ao longo da semana aulas de Inglês e Educação Física
promovidas pela Associação de Pais do JI e aulas de Educação Musical, promovidas
pela Câmara Municipal do Porto. Este piso compreende ainda uma mediateca, uma
biblioteca, uma casa de banho e um pátio.
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ANEXO III
CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
1ºCICLO
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ALUNOS 2º e 3º CICLOS

ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/ AGRUPAMENTO

DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLA
(NÚMERO TOTAL - 79 ALUNOS)

35

19
12
1

1

JI AURÉLIA DE
SOUSA

JI FERNÃO DE
MAGALHÃES

10

1
EB FERNÃO DE
MAGALHÃES

EB DA
FONTINHA

EB DAS
FLORINHAS

EB AUGUSTO GIL ES AURÉLIA DE
SOUSA
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ALUNOS / SECUNDÁRIO
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PESSOAL DOCENTE
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PESSOAL NÃO DOCENTE
A - ASSISTENTES TÉCNICOS
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B - ASSISTENTES OPERACIONAIS
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PAIS e ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO / AGRUPAMENTO
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ANEXO IV
ALGUNS DOS STAKEHOLDERS
DO
AGRUPAMENTO DE AURÉLIA DE SOUSA

Ministério
Conselho Educação
Geral

Comunidade

Autarquia

Educativa

Stakeh
olders

Centro
Saúde

CFGS

Direção

AEAS

Anexo 1

Associação
Pais

Parcerias

Outros …
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