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1.ª 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 sócioestatais,
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
(Humanidade) e, consequentemente, de sociedade.
Preconiza-se hoje, por todo o lado, e bem, a democratização da Escola, numa era global e de
desenvolvimento tecnológico. 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. 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, capazes de responder aos (novos) desafios.
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, criando nele uma inquietação (saudavelmente) reflexiva.
Citamos a propósito Daniel Hameline: “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.”
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.
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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.,
os Eixos de Intervenção e os Objetivos e Ações, através dos quais este se propõe concretizar
o seu Plano de Ação 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 Ação
Educativa do Agrupamento de Escolas e aferir, no decurso do seu período de vigência, o grau
de adequação do documento aos contextos e finalidades a que se destina, designadamente:
▪ o grau de identificação dos elementos da Comunidade Educativa com os princípios,
postulados e orientações que dele emergem;
▪ o 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 constructo alicerçado num projeto 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 Projeto 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 Inclusiva, que responda à
diversidade dos alunos e ao aumento da participação de todos na aprendizagem, na vida
escolar e na construção do sucesso individual e coletivo.

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.
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VISÃO
No dealbar de 2021, 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 e de múltiplas literacias, orientadas
para o sucesso escolar e para as perspetivas e para a capacidade de lidar com um
mundo em rápida transformação.

-

integrador, pautado por valores e princípios assentes numa cultura de bem-estar,
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 E ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Os eixos e áreas de melhoria que aqui se apresentam resultam da necessidade de
implementar um modelo organizacional e de funcionamento.
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

P á g i n a 11 | 86

Projeto Educativo 2018-2021

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
▪

Fomentar atitudes de valorização da
Escola

Aplicação criteriosa das medidas disciplinares
consignadas na legislação em vigor e no R.I

▪

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

Divulgação e Reflexão sobre os deveres
estatuídos nos documentos legais

▪
1.b
Segurança

1.c
Sustentabilidade

1.d
Plano Anual de Atividades

1.e
Bibliotecas e Centros de
Recursos

Ações

▪

▪

▪

Corrigir comportamentos desviantes
Garantir um ambiente de trabalho
seguro

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

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

▪

Fomentar o desenvolvimento integral
do aluno

▪

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

Elaboração do Plano Estratégico de Educação para a Cidadania

1.a
Disciplina

Objetivos

Ação direta, personalizada, junto dos alunos

Intervenientes
Direção
Equipa do Plano Estratégico de
Educação para a Cidadania
DT
Professores
Assistentes Operacionais
Equipa Multidisciplinar

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
Realização de obras e melhoramentos
Promoção de ações de sensibilização

Auscultação da comunidade nos vários planos
de intervenção

Administração Regional
Direção
Parque Escolar
Comunidade Escolar
Conselho Geral
Conselho Pedagógico

Organização de atividades diversificadas de
enriquecimento curricular e cultural

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, em consonância
com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Construção participada dos Planos de Desenvolvimento
Curricular e de Trabalho de Turma

Administração
Regional

▪

Projetar a flexibilidade da gestão do currículo (no âmbito da Autonomia e
Flexibilidade Curricular), de forma progressiva nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e
no ensino secundário, através da: combinação de disciplinas com tempos e trabalho
interdisciplinar; alternância de períodos de funcionamento disciplinar com períodos
de funcionamento multidisciplinar, em trabalho colaborativo e o desenvolvimento de
trabalho prático ou experimental com recurso a desdobramento de turmas ou outra
organização

Dinamização do Plano Estratégico de Educação para a
Cidadania

Direção

▪

▪

Garantir a coerência e sequencialidade entre a Educação Pré-Escolar, os três
ciclos do ensino básico e o ensino secundário
Promover a reflexão e a ação por parte das estruturas de coordenação com
vista à melhoria da qualidade do ensino

▪

Fomentar a integração das dimensões teórica e prática das aprendizagens

▪

Investir na orientação vocacional e profissional dos alunos

▪

Responsabilizar os alunos pelo seu sucesso

▪

Sensibilizar os EE para a importância do sucesso escolar

▪

Potenciar os recursos existentes nas Bibliotecas e Centros de Recursos
Escolares

▪

Promover formas diferenciadas de apoio educativo

▪

Organizar espaços de aprendizagem

▪

Participar em Projetos internos e/ou externos de promoção de sucesso

Implementação das Linhas de atuação para a inclusão
Monitorização do cumprimento de planificações e
programas e apreciação do impacto das decisões.
Realização de encontros de coordenadores de ciclo, de
departamento, de equipas pedagógicas e de outras
estruturas pedagógicas

Conselho
Pedagógico
Departamentos
Curriculares
Grupos
Disciplinares
Conselhos de
Turma

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

Promoção de reuniões com os EE das Escolas do
Agrupamento

Equipa
Multidisciplinar

Equipas
Pedagógicas
Técnicos
Especializados
SPO

Intensificação de ações (de promoção de literacias,
formação de públicos, …) em articulação com as
Bibliotecas e Centros de Recursos

Alunos
EE

Dinamização dos Grupos de Apoio à aprendizagem
Desenvolvimento de Projetos internos e/ou externos
promotores de aprendizagens relevantes
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EIXO 2: DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
Promover o sucesso escolar e orientar os percursos formativos dos alunos do Agrupamento
Áreas de
Intervenção

Objetivos

2.b

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

Avaliação
Curricular

▪ 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

Ações

Intervenientes

Desenvolvimento de um Plano de Desenvolvimento
Curricular ao serviço do cumprimento das metas e taxas
de referência do Sucesso Educativo estabelecidas para o
período de vigência do PE

Administração
Regional

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

Conselho
Pedagógico

Coordenadores

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

Criação e aplicação de instrumentos de avaliação
diagnóstica e formativa para aplicação sistemática destas
modalidades avaliativas em todas as Escolas do
Agrupamento

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

Utilização de instrumentos promotores de auto e
heteroavaliação dos alunos

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

Aferição de instrumentos de avaliação sumativa

Equipa
Multidisciplinar

Criação/aplicação de instrumentos de avaliação
diferenciadores

Alunos

Desenvolvimento de práticas de autoavaliação do
Agrupamento

2.c.
Oferta
Educativa

Direção

▪ Adequar a Oferta formativa aos alunos do Agrupamento

Adequação da oferta do Agrupamento desde a Educação
Pré-Escolar até ao 12.º ano

▪ 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

Realização de sessões de orientação vocacional com
alunos e EE

Conselhos de
Turma
SPO

EE

Intensificação da orientação das opções dos alunos à
entrada do Ensino Secundário
Perspetivar de vias alternativas a nível do 3.º ciclo e
Ensino 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

Ações

▪

Manter práticas de cooperação entre as Escolas do Agrupamento

▪

Consolidar a articulação das ações entre serviços

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

▪

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

Realização de reuniões conjuntas, envolvendo
profissionais das diferentes escolas

▪

Integrar o trabalho colaborativo nas práticas profissionais

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

▪

Promover o trabalho cooperativo inter e intradisciplinar entre os docentes

▪

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

▪

Desenvolver os protocolos e parcerias com instituições externas

Intervenientes

Conselho Geral
Conselho Pedagógico
Direção
Coordenadores

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

Docentes e Não
Docentes
Comunidade Escolar

Planificação de ações conjuntas para avaliação de
resultados
Divulgação do Plano de Formação
3.b.
Formação

▪

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

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

CFGS
Conselho Pedagógico
Direção
Departamentos
Curriculares

Comunidade Escolar
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EIXO 4: IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Melhorar a comunicação com os Stakeholders
Áreas de
Intervenção
4.a
Comunicação
Intraorganizacional

Objetivos

▪

▪

Melhorar circuitos de comunicação

Promover o conhecimento do agrupamento e das suas regras de
funcionamento

Ações

Intervenientes

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

Conselho Geral
Equipa de
Autoavaliação

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

4.b.
Comunicação
externa

▪

Estimular a motivação contínua

▪

Envolver a comunidade educativa nas tomadas de decisão

▪

Orientar a escola/ agrupamento para o exterior

▪

Melhorar o conhecimento das diferentes expectativas em relação à
escola

Comunicação das deliberações dos órgãos de administração
e gestão, através de canais adequados
Fomento de contactos regulares, formais e informais, entre
todas as estruturas intermédias

Direção

Departamentos
Curriculares

Docentes, Discentes e
Não Docentes
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

▪

Induzir práticas de melhoria contínua

Auscultação, sempre que necessário, através,
nomeadamente, de inquéritos de expectativas, de cada um
em relação ao desempenho das escolas do agrupamento

▪

Melhorar a comunicação com os stakeholders

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; …)

Comunidade Escolar

Stakeholders Externos

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

Intervenientes

Conselho Geral

▪

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

▪

Conselho Pedagógico

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

▪

Apresentar resultados sobre o serviço prestado pelo
Agrupamento

▪

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

Equipa de
Autoavaliação

Aplicação 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 triénio 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
(2021)
95% a 100% de ação assertiva de todos os agentes educativos
em todas as situações de incumprimento dos deveres do aluno

Meta intermédia
(2019-2020)
Semelhante à meta final

Inquérito de satisfação à
Comunidade Escolar de dois em
dois anos.

100% de atuação disciplinar corretiva e/ou sancionatória em
todas as situações de incumprimento dos deveres do aluno, no
caso de situações participadas

1.b
Segurança

1.c
Sustentabilidade

Meio de verificação

Diminuição progressiva das ocorrências de incumprimento
disciplinar em todo o Agrupamento (em 30%)

Diminuição progressiva das ocorrências de incumprimento
disciplinar (em 15%)

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

Semelhante à meta final

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

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

Semelhante à meta final

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

Relatório do responsável pela
Segurança
Inquérito anual para avaliação da
eficácia das Sessões de Divulgação
e Formação
Relatório da Direção de
Agrupamento

80% de reciclagem de resíduos
Relatórios das Ações de
Sensibilização

100% de reciclagem de resíduos
1.d
Plano Anual de
Atividades

100% da comunidade educativa envolvida no PAA

Semelhante à meta final

Relatório final 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

Relatório Intermédio de Avaliação
do PAA

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

Relatório da Biblioteca/CR
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1.e
Bibliotecas e
Centros de
Recursos
Escolares

Escola Secundária Aurélia de Sousa
Taxa de frequência da Biblioteca de alunos assíduos: 65%
Taxa de utilização da coleção: 40%
Média anual de documentos emprestados por aluno: 5

Escola Secundária Aurélia de Sousa
Taxa de frequência da Biblioteca de alunos assíduos: 63%
Taxa de utilização da coleção: 35%
Média anual de documentos emprestados por aluno: 4

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
- escolar do agrupamento.

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 Fernão Magalhães – Registar a utilização
frequente da Biblioteca e dos seus equipamentos por todas as
turmas e por todos os professores.

Escola Básica Fernão Magalhães - Registar a utilização
frequente da Biblioteca e dos seus equipamentos por todas as
turmas e por todos os professores.

Rede de Bibliotecas Escolares

Relatório de Avaliação das
Bibliotecas
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EIXO 2. Desenvolvimento Curricular
Área de
Intervenção
2.a.1)
Abandono
Escolar

Meta
(2021)

Meta intermédia
(2019-2020)

90% de frequência das crianças matriculadas na educação pré-

80% de frequência das crianças matriculadas na educação

escolar

pré-escolar

0% de abandono escolar no ensino básico

Semelhante à meta final

0% a 2% de abandono escolar no ensino secundário
2.a.2)
Sucesso Escolar

100% das crianças adquirem competências nas áreas de Área
de Formação Pessoal e Social, de Expressão e Comunicação e
de Conhecimento do Mundo

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

Dados dos estabelecimentos de
Ensino Pré-escolar
Taxas de transição e de
Conclusão de ano e ciclo
Dados do MISI

Semelhante à meta final

Dados dos estabelecimentos de
Ensino Pré-escolar

90 % a 96% 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; 95% a 98% na EB das Florinhas e
92% a 95% na EB da Fontinha)
85% a 90% de taxa de sucesso no 2º ciclo

91% a 95% de taxa de sucesso no Ensino Básico:
94% a 95% de taxa de sucesso no 1º ciclo (89% a 90% na EB
de Fernão de Magalhães; 96% a 97% na EB das Florinhas e
91% a 94% na EB da Fontinha)

[TAXA DE SUCESSO DO AGRUPAMENTO>
TAXA DE SUCESSO DA MÉDIA NACIONAL]

86% a 88% de taxa de sucesso no 2º ciclo

85% a 90% de taxa de sucesso no 3º ciclo: 75% a 85% na EB
Augusto Gil e 97% a 99% na ES Aurélia de Sousa

86% a 88% de taxa de sucesso no 3º ciclo: 75% a 80% na EB
Augusto Gil e 96% a 98% na ES Aurélia de Sousa

80 a 85% de taxa de sucesso (cursos científico-humanísticos do
ensino secundário) e 100% (cursos profissionais

80 % a 84% de taxa de sucesso (cursos científicohumanísticos do ensino secundário) e 99% (cursos
profissionais)
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2.a.2)
Sucesso Escolar

Valores médios do agrupamento (em %) dos níveis de
desempenho por domínio cognitivo avaliado nas provas de
aferição > = aos valores médios nacional e regional
CIF-CE no ensino básico, 3º ciclo ˂0,35
- CIF-CE no 3º ciclo ˂0,40 EB Augusto Gil e ˂0,30 ES Aurélia de
Sousa

2.b.
Avaliação
Curricular

Semelhante à meta
CIF-CE no ensino básico, 3º ciclo ˂0,40
- CIF-CE no 3º ciclo ˂0,45 EB Augusto Gil e ˂0,35 ES Aurélia
de Sousa

CIF-CE no ensino secundário ˂2,5 valores

CIF-CE no ensino secundário ˂2,8 valores

CE− média nacional no ensino básico> 0,71
- 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> 0,70
- 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 valores

CE− média nacional no ensino secundário> 1 valores

100% de cumprimento da implementação de tipos e
modalidades de Avaliação Curricular ao serviço da melhoria da
qualidade do ensino
Criação de um Projeto Curricular de Agrupamento que permita o
cumprimento das metas estabelecidas em termos de Sucesso
Educativo
Aplicação de instrumentos que permitam concretizar todas as
modalidades de avaliação em todos os ciclos de ensino e à
totalidade (100%) dos alunos

Oferta de, pelo menos, uma via alternativa ao nível do 3.º ciclo
Rentabilização das relações com os stakeholders.

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 ANO
ANTERIOR

Departamento e Grupo, Atas de
Serviços de Coordenação, Atas de
Conselho de Turma
Semelhante à meta final
Livros de ponto

Oferta no Agrupamento de todos os ciclos de ensino, desde a
Educação Pré-Escolar até ao 12º ano
Oferta de Cursos Científico-Humanísticos de nível secundário e
de, pelo menos, um Curso Profissional

[Valor absoluto da diferença da

Atas de Conselho pedagógico, de

Práticas de aferição interna de instrumentos de avaliação
comuns em todos os ciclos e anos de escolaridade e aplicados à
totalidade (100%) dos alunos

2.c
Oferta Educativa

REPA

MEC - Rede Escolar

Semelhante à meta final

Relatórios do SPO sobre
resultados da Orientação
Educativa
Relatórios DT
Auscultações por via de
Inquérito aos EE
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EIXO 3. Estruturas de Coordenação, Formação e Serviços Técnico-Pedagógicos
Área de
Intervenção

Meta
(2021)

Meta intermédia
(2019-2020)

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

100% de envolvimento de pessoal docente e não docente na
Resultados de Inquéritos

promoção de uma cultura de reflexão-ação, visando a eficácia dos
3.a
Trabalho
Colaborativo

mecanismos internos de informação e de ação conjunta

Semelhante à meta final

100% de envolvimento dos órgãos de Administração e Gestão na
sensibilização e formação das estruturas de liderança intermédia,

Atas dos órgãos de Administração e
Gestão
Atas das reuniões das estruturas
intermédias

com vista à intensificação/consolidação estruturada do trabalho
partilhado

3.b.
Formação

Envolvimento de todo o pessoal docente e não docente na criação

Semelhante à meta final

do Plano de Formação adequado às necessidades do
Agrupamento

Auscultação de necessidades junto
de docentes e não docentes

50% de cumprimento do Plano de Formação delineado
PAA

75% de cumprimento do Plano de Formação delineado

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

Relatório de Execução do PAA

100% dos alunos do Agrupamento envolvidos em atividades
formativas relacionadas com Educação para a Cidadania
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EIXO 4: IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Área de
Intervenção
4.a.
Comunicação
Intraorganizacional

Meta
(2021)

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

Inquéritos de Satisfação
Redução de incidentes resultantes de falhas na comunicação
para 0%
Divulgação das regras de funcionamento interno do Agrupamento
em todas as escolas e a toda a comunidade educativa

4.b.
Comunicação
Externa

Meta intermédia
(2019-2010)

Semelhante à meta final

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

Inquéritos de satisfação
Atualização mensal da página eletrónica do Agrupamento

Semelhante à meta final

Verificação periódica, por parte da
Direção
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EIXO 5. Avaliação Intraorganizacional
Área de
Intervenção

Meta
(2021)

4.a
Avaliação
Intraorganizacional

Avaliação sustentada em todos os espaços e serviços do
Agrupamento
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
Criação de critérios de qualidade para o desempenho de todos
os serviços (100%) serviços de atendimento a alunos, EE e
público em geral
Divulgação dos resultados da avaliação Intraorganizacional a
todos os membros da comunidade escolar

Meta intermédia
(2019-2020)

Indicador de Medida e/ou
Meio de verificação

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

Resultados dos Inquéritos pela
Satisfação aplicados pela Equipa de
Autoavaliação

Semelhante à meta final

Elementos colhidos na Direção

Resultados da avaliação em cada área
de intervenção/ serviço
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2.ª PARTE
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CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 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), 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

AEAS
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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 denominarse 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, Grupo NORS.
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 Achievement. 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
(Cientistas, Desporto Escolar, Música).
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 a.gil, jornal sa escola, teve um período de interregno entre 2009 e 2013, onde apenas
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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.

P á g i n a 34 | 86

Projeto Educativo 2018-2021

Azulejos antigos do lago em memória de João de Deus da autoria de Joaquim Lopes

Escola Básica Augusto Gil
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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, um Centro de Apoio à Aprendizagem,
uma biblioteca da RBEP, uma cantina, uma sala polivalente. A escola dispõe de uma
área de recreio que integra um parque infantil, um campo de jogos e espaço livre com
árvores.
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ESCOLA BÁSICA DAS FLORINHAS

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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3.ª PARTE
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3.1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
ENQUADRAMENTO

Em conformidade com a Lei de Bases do Sistema Educativo, o currículo definese como “um conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados,
constituem a base da organização do ensino e da avaliação do desempenho dos
alunos”.
Os conhecimentos e capacidades a adquirir têm como referência os programas
das disciplinas, bem como as metas curriculares a atingir por ano de escolaridade
e ciclo de ensino.
O Plano Curricular de Agrupamento expõe a forma como a Escola desenvolve o
currículo Nacional, de acordo com os normativos em vigor, “definindo opções e
intencionalidades próprias e construindo modos de organização e gestão
curricular adequados à consecução das aprendizagens que integram o currículo
para os alunos”.
Surge como síntese de opções refletidas e tomadas em órgãos pedagógicos,
enquadrado pelo Projeto Educativo e Regulamento Interno e complementado pelo
Plano Anual de Atividades, nomeadamente, ao assumir uma visão alargada de
currículo, que facilite o enriquecimento da aprendizagem através da oferta de
atividades culturais diversas, possibilitando aos alunos diversificação e
alargamento da sua formação. Ou, retomando a “Reflexão Prévia” do Projeto
Educativo, “no sentido de promover 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”.
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR
A) Oferta Formativa
A Oferta Formativa do Agrupamento vai da educação pré-escolar ao 12º ano.
Oferece no ensino secundário, todos os cursos científico-humanísticos e um curso
profissional de Técnico de Turismo.

B) Oferta Complementar
1º ciclo – Cidadania e Desenvolvimento; nos 4ºs anos -Iniciação à Robótica
2º e 3º ciclos – Educação Cívica:
No ano 18-19 – 6º;8º;9º anos
19-20 – 9º ano

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
1º ciclo – Música, Atividade Física, Inglês (1º/2º anos), Expressão Plástica

C) Oferta de Escola
Na EB Augusto Gil:
2º Ciclo e 3º ciclos – Educação Musical;

ES Aurélia de Sousa:
3º Ciclo - Expressão Plástica

D) Língua Estrangeira II
3º ciclo – Francês, Espanhol e Alemão.
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Matrizes/Componentes do Currículo

1º Ciclo

ENSINO BÁSICO GERAL – 1º CICLO
1º ano

2º ano

3.ºano

4.º ano

Português

7

7

7

7

Matemática

7

7

7

7

3

3

3

3

3h 30 min

3h

3h

3h

1h

1h 30 min

1h 30 min

1h 30 min

1h

1h

1h

1h

----

----

2h

2h

2h 30 min

2h 30 min

2h 30 min

2h 30 min

TOTAL de horas

25h

25h

27h

27h

Educação Moral e Religiosa

1h

1h

1h

1h

Estudo do Meio
Educação Artística
Educação Físico Motora

Apoio ao estudo
Oferta complementar (ii)
Inglês
Tempo
inerente
intervalo (iii)

ao

Cidadania e Desenvolvimento
TIC (i)

Componentes do Currículo

Atividades de Enriquecimento
5h
5h
3h
3h
Curricular (iv)
(i) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do
ensino neste ciclo. No ano letivo 2018/2019 aplica-se ao 1.º ano de escolaridade.
(ii) Na Oferta Complementar serão integradas as atividades realizadas com os diversos
parceiros do Agrupamento. Estas atividades serão devidamente articuladas com o Plano
de Turma e com a gestão curricular do respetivo ano de escolaridade.
(iii) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para
que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as
atividades letivas com exceção do período de almoço.
(iv) A escola oferece:
- 5h de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ao 1.º e 2.º ano distribuídas por
Inglês, Música e Atividade Física e Desportiva.
- 3h de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ao 3.º e 4.º ano atribuídas à
Atividade Física e Desportiva.
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

De acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho as atividades de enriquecimento
curricular são de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e
cultural.

No presente ano letivo a carga horária é a seguinte:
•

1º e 2º anos - 5h semanais;

•

3º e 4º anos - 3h semanais

As AECs são selecionadas de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo do
agrupamento de escolas e constam do plano anual de atividades do mesmo.
As atividades realizadas nas AEC são planificadas em articulação com os professores
titulares de turma.
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2º Ciclo
ENSINO BÁSICO GERAL – 2º CICLO
5º ano

6º ano

Português

5 (2+1+1+1)

4 (2+1+1)

Inglês

3 (1+1+1)

3 (1+1+1)

História e Geografia de Portugal

2 (1+1)

3 (1+1+1)

Cidadania e Desenvolvimento

0,5

0,5

Matemática

5 (2+2+1)

4 (2+1+1)

Ciências Naturais

2

3 (2+1)

Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

2

2

Educação Musical

2

2

TIC

0,5

0,5

Educação Física

3 (2+1)

3 (2+1)

Educação Moral e Religiosa (50 min)

1

1

tempos de 50 minutos

27 +1

27+1

TOTAL

1350 +50

1350 + 50

Apoio ao Estudo

2 (1+1)

2 (1+1)

Áreas disciplinares/Disciplinas
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3º Ciclo
ENSINO BÁSICO GERAL – 3º CICLO
Áreas disciplinares/Disciplinas

7º ano

8º ano

9º ano

Português

4 (2+1+1+1)

4 (2+1+1+1)

4 (2+1+1+1)

Inglês

3 (1+1+1)

3 (1+1+1)

3 (1+1+1)

Língua Estrangeira II

2 (1+1)

2 (1+1)

2 (1+1)

História

2,5 (1+1+0,5)

2 (1+1)

2 (1+1)

Geografia

2,5 (1+1+0,5)

2 (1+1)

2 (1+1)

Cidadania e Desenvolvimento

0,5

0,5

0,5

Matemática

4 (2+1+1)

4 (2+1+1)

4 (2+1+1)

Ciências Naturais

2 (1+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

Educação Visual

2

2

2

Complemento à Educação Artística

1

1

1

TIC

0,5

0,5

0,5

Educação Física

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

Educação Moral e Religiosa (50 min)

1

1

1

tempos de 50 minutos

30 +1

30+1

30+1

TOTAL

1500

1500

1500

Físico-Química

P á g i n a 45 | 86

Projeto Educativo 2018-2021

Ensino Secundário
Componentes de
formação

10º ano
tempos

CURSOS

12º ano

11º ano
tempos

CT(FQ+BG) CT(FQ+GD) CSE/AV/LH CT(FQ+BG) CT(FQ+GD) CSE/AV/LH

tempos

Português 4(2+1+1)

4(2+1+1)

4 (2+1+1)

4 (2+1+1)

4 (2+1+1)

4 (2+1+1)

5(2+1+1+1)

L. Est.

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

Filosofia

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

Ed.
Física

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

3 (2+1)

Trienal

5 (2+2+1)

5 (2+2+1)

5 (2+2+1)

5 (2+2+1)

5 (2+2+1)

5 (2+2+1)

6 (2+2+2)

7 (3+2+2)

7 (3+2+2)

6 (3+2+1)

7 (3+2+2)

7 (3+2+2)

6 (3+2+1)

7 (3+2+2)

6 (3+2+1)

6 (3+2+1)

7 (3+2+2)

6 (3+2+1)

6 (3+2+1)

Geral

Bienal 1
Específica Bienal 2
Anual 1

3 (2+1)

Anual 2

3 (2+1)

a) minutos
1620
semanais

1575

1530

1620

1575

1530

1035

a)
Do somatório das cargas horárias atribuídas a cada disciplina resulta um tempo
total inferior ao constante na matriz, ficando ao critério da escola a gestão do tempo
sobrante.
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Ensino Profissional
Curso Profissional de Técnico de Turismo
Componentes de Formação

Sociocultural

Científica

Técnica

Total/Ano

10ºano

11ºano

12ºano

Total

Português
Inglês

107

105

108

320

74

72

74

220

A. Integração

74

74

72

220

E. Física

50

45

45

140

TIC

100

-

-

100

Matemática

100

-

-

100

Geografia

70

65

65

200

HCA

65

70

65

200

Alemão

70

55

55

180

TIAT

150

110

110

370

OTET

120

100

105

325

TCAT

90

70

65

225

FCT

-

300

300

600

1070

1066

1064

3200
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AVALIAÇÃO

Articulação do currículo e da avaliação
Currículo e avaliação devem articular-se de forma a que esta constitua um elemento de
referência que reforce a sistematização do que se ensina e do que se aprende.

Princípios
A avaliação das aprendizagens orienta-se pelos seguintes princípios:

a) Qualidade das aprendizagens, entendida a avaliação como instrumento regulador;
b) Contextualização, entendida como a consistência entre as atividades de avaliação e
as atividades de aprendizagem, numa perspetiva de integração do ensino, da
aprendizagem e da
avaliação;
c) Diversificação de técnicas e instrumentos de avaliação, de acordo com a natureza das
aprendizagens e dos contextos em que ocorrem;
d) Diversificação dos intervenientes, valorizando processos de autoavaliação dos alunos
e a participação ativa dos encarregados de educação e outros intervenientes, sem
prejuízo do papel fundamental do professor, em função da complexidade do processo de
avaliação;
e) Transparência do processo de avaliação, nomeadamente através da explicitação e
divulgação dos critérios adotados;
f) Valorização da informação sistemática ao aluno sobre o seu desempenho, com vista à
melhoria das aprendizagens.
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Intervenientes
1— Intervêm no processo de avaliação, designadamente:

a) O professor;
b) O aluno;
c) O conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos
e ensino secundário;
d) Os órgãos de gestão da escola ou do agrupamento de escolas;
e) O encarregado de educação;
f) O docente de educação especial e outros profissionais que acompanham o
desenvolvimento do processo educativo do aluno;
g) A administração educativa.
2 – A avaliação é da responsabilidade dos professores, do conselho de turma nos 2º e 3º
ciclos e no ensino secundário, dos órgãos de direção da escola/agrupamento, assim
como dos serviços ou entidades designadas para o efeito.
3 — A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao
aluno, ao encarregado de educação e à restantes interveniente informação sobre a
aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir
rever e melhorar o
processo de trabalho.
4 — Compete ao órgão de direção da escola, sob proposta do professor titular de turma,
no 1.º ciclo, ou do diretor de turma, nos restantes ciclos, com base nos dados da
avaliação, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a
desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos.
5 — A escola deve assegurar as condições de participação dos alunos, dos encarregados
de educação, dos profissionais com competência em matéria de apoios especializados e
dos demais intervenientes, nos termos definidos no seu regulamento interno.

Participação do aluno e do Encarregado de Educação na avaliação
Para facilitar a participação destes intervenientes, foram criados no agrupamento
documentos, que se exemplificam em anexo, normalizados, aprovados em CP, que
deverão ser preenchidos no período dos três momentos de avaliação sumativa.
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Modalidades
Referencial Para Avaliação Diagnóstica, Formativa e Sumativa
A definição do presente referencial para a Avaliação Diagnóstica e Formativa das
aprendizagens dos alunos do Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa enquadra-se
nos princípios avaliativos consignados nos normativos legais em vigor e nas orientações
gerais dos documentos estruturantes internos.
Nesta linha enquadradora, os quadros abaixo transcritos, de cariz essencialmente
regulador, ao serviço do Projeto Educativo Escolar, fornecem orientações, a partir das
quais serão elaborados os critérios de avaliação por Departamento Curricular e Grupo
Disciplinar, de acordo com as respetivas especificidades científicas e pedagógicodidáticas.
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Diagnóstica

Avaliação Diagnóstica (em Sala de Aula)
- Professor
Intervenientes

- alunos (grupo turma)
- alunos (individualmente considerados)
-…

Finalidades

- diagnosticar (pré)-conhecimentos, aptidões, interesses
dos alunos, …

(Planificar e adequar o ensino e

- identificar pontos de partida com vista à preparação do

as aprendizagens)

início de situações de ensino e de aprendizagem
- no início de um ciclo de ensino
- no início de um ano letivo
- no início de uma nova situação de ensino-aprendizagem

Contexto(s) / momento(s) de

(ao longo do ano letivo)

aplicação

- sempre que se justifique (situações de aplicação de
pedagogia diferenciada, para inserção de aluno em
modalidades de apoio educativo, …)
- Autoavaliação;
. Observação em sala de aula;
. Relatório;
. Teste;

Procedimentos/instrumentos

. Ficha;

possíveis

. Questionário;
. Discussão individual ou em grupo;
. Estudos de caso (análise de estudos de casos com o
objetivo de identificar como o aluno responde à
avaliação);
- a realização de atividades de avaliação diagnóstica
deverá ser registada em sumário
- os resultados da avaliação deverão ser levados em

Recomendações

conta na (re)organização dos processos de ensinoaprendizagem
- os professores deverão manter registos organizados da
avaliação feita
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Formativa

Avaliação Formativa (em Sala de Aula)
- Professor
Intervenientes

- alunos (grupo turma)
- alunos (individualmente considerados)
-…

Finalidades
( Promover um
acompanhamento sistemático
e progressivo das
aprendizagens)

- Fornecer informações ao professor e ao aluno sobre
o(s) progresso(s) na aprendizagem e sobre os efeitos do
ensino;
- Detetar sucessos e insucessos no ensino e na
aprendizagem;
- Fornecer pistas (ao aluno e ao professor) relativamente
aos meios e modos de remediação ou enriquecimento
das aprendizagens.
- aplicação contínua e sistemática ao longo do processo
de ensino e de aprendizagem;

Contexto(s) / momento(s) de

- aplicação em momentos previamente definidos

aplicação

(contextos de aferição nacional – MEC) e/ou de aferição
interna – (Departamentos Curriculares: lógica de ciclo de
ensino, de ano de escolaridade, nível de ensino, …)
. Observação sistemática de aspetos específicos da
aprendizagem em sala de aula;
. Exercícios de aplicação;
. Relatório;

Instrumentos/procedimentos

. Teste;

possíveis

. Ficha;
. Contextos de correção de exercícios, fichas, testes, …
. Questionário;
. Análise conjunta ou individual de resultados;
. Diálogo individual ou em grupo;
- a realização de atividades de avaliação explicitamente
formativa deverá ser registada em sumário
- os dados recolhidos através da avaliação formativa

Recomendações

deverão ser levados em conta na avaliação de resultados
do ensino-aprendizagem
- os professores deverão manter registos organizados da
avaliação feita relativamente à aprendizagem de cada
aluno
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Sumativa

1. Interna
Da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e administração, consiste
na formulação de uma síntese das informações recolhidas sobre o desenvolvimento das
aprendizagens e competências (juízo globalizante) definidas para cada disciplina e área
curricular não disciplinar, dando atenção especial à evolução do conjunto dessas
aprendizagens e competências.
A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo, de cada ano letivo e de
cada ciclo. Sempre que se realiza uma avaliação sumativa, compete ao Conselho de
Turma reanalisar o Projeto de Trabalho de Turma, com vista à introdução de eventuais
alterações ou apresentação de propostas para o ano letivo seguinte.

2. Externa
Da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e
Ciência.
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AVALIAÇÃO INTERNA

Critérios Gerais
De acordo com a legislação em vigor, as escolas têm como dever divulgar os critérios
gerais de avaliação à comunidade escolar.
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por
referência as Metas Curriculares, os Programas e as Aprendizagens Essenciais e o Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo estes documentos a
orientação curricular de base.
A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e
fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes
intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das
aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. (Portaria n.º 226-A/2018)
A avaliação certifica não só os saberes adquiridos pelos alunos, mas também as
capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das múltiplas competências, teóricas e
práticas, inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Os critérios de avaliação são os referenciais comuns no agrupamento a ter em conta na
avaliação dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes dos alunos.
No quadro 1, de acordo com as competências atribuídas ao Conselho Pedagógico,
definem-se os domínios de avaliação e as respetivas ponderações nos diferentes níveis
de educação/ensino. Na Educação pré-escolar, a avaliação assume uma dimensão
marcadamente formativa, sendo avaliadas as áreas de conteúdo definidas pelas
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE).

Ensino
Secundário

Nível de ensino

Conhecimentos e
capacidades/competênci
as

Atitudes e valores

Ensino Básico

80%

20%

Cursos Científico
Humanísticos

90%

10%

Curso Profissional de
Turismo

80%

20%

Disciplina de Educação
Física

80%

20%

Quadro 1. Domínios de avaliação e ponderações do nível de ensino.

No domínio dos conhecimentos e capacidades, são definidos critérios específicos de
avaliação por ano de escolaridade e por área/disciplina.
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No domínio das atitudes e valores consideram-se como indicadores de avaliação:
Desenvolvimento
(50%)

Pessoal

e

Autonomia

➢ Participação (25%)

Relacionamento Interpessoal (50%)
➢ Interação com os colegas (25%)
➢ Interação com o professor (25%)

➢ Cumprimento das tarefas (25%)
Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula assume um caráter diagnóstico
e/ou formativo e insere-se no domínio das atitudes e valores. A sua apresentação
individual, em contexto de aula, será considerada no domínio dos conhecimentos e
capacidades /competências.
A classificação atribuída ao (à) aluno(a), quer no fim de cada período, quer no final do
ano letivo, deve refletir não só o trabalho desenvolvido desde o início, numa perspetiva
de avaliação contínua, mas também traduzir o peso atribuído aos diferentes parâmetros
considerados nos critérios de avaliação.
PRÉ – ESCOLAR
Critérios Gerais de Avaliação
A avaliação na educação pré-escolar tem um caráter global, contínuo e formativo. Cada
educador deverá avaliar as etapas do desenvolvimento da criança de modo a que essa
avaliação seja suporte de planeamento.

Formas de Avaliação
✓ Diagnóstica
✓ Contínua
✓ Formativa

Instrumentos de Avaliação
✓ Observação/Registo sistemático das aprendizagens das crianças
✓ Análise de trabalhos produzidos pelas crianças
✓ Dossier dos trabalhos das crianças
✓ Registos de avaliação.

Periodicidade
✓ Avaliação diária / contínua;
✓ Registo de avaliação descritivo individual no final de cada período;
✓ Em reuniões de Departamento, com registo em ata;
✓ Informação no final do percurso da educação pré-escolar tendo em vista a
articulação com o 1º CEB e com a EMAI, caso se justifique.
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Comunicação da Avaliação
✓ Aos Pais/Encarregados de Educação em atendimento individual de acordo com o
horário estipulado em cada JI;
✓ Comunicação/entrega dos registos de avaliação das competências da criança nos
finais dos 1º, 2º e 3º períodos letivos;
✓ Ao departamento curricular nas reuniões de avaliação e sempre que as
educadoras titulares de grupo considerem relevante o relato e a avaliação de
determinadas situações;

✓ Ao Conselho Pedagógico, através do coordenador de departamento, com registo
em ata;
Parâmetros de Avaliação por Áreas de Conteúdo
Na educação pré-escolar as áreas de conteúdo não são disciplinares, articulando-se de
uma forma transversal, quer na aquisição das aprendizagens, quer no planeamento e
avaliação da ação educativa. Existem parâmetros de avaliação específicos para cada
uma das áreas de conteúdo – Área da Formação Pessoal e Social, Área da Expressão e
Comunicação e Área do Conhecimento do Mundo.
Áreas
Conteúdo

de

Domínios

✓
✓
✓
✓

Área de Expressão e Comunicação

Área de
Formação
Pessoal e
Social

Domínio da
Educação
Física

Domínio da
Educação
Artística
Domínio da
Linguagem
Oral e
Abordagem
à Escrita

Domínio da
Matemática
Área do
Conhecimento
do Mundo

Componentes a avaliar por área de conteúdo
Construção da identidade e da autoestima
Independência e autonomia
Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania

✓ Ação da criança sobre si própria e sobre o seu corpo em
movimento
✓ Ação da criança sobre os objetos – Perícias e
Manipulações
✓ O desenvolvimento da criança nas relações sociais em
atividades com os seus parceiros – Jogos
✓ Artes Visuais
✓ Jogo Dramático / Teatro
✓ Música
✓ Dança
✓ Comunicação oral
✓ Consciência linguística
✓ Funcionalidade da linguagem escrita e da sua utilização
em contexto.
✓ Identificação de convenções de escrita.
✓ Prazer e motivação para ler e escrever.
✓ Números e operações
✓ Organização e tratamento de dados
✓ Geometria e medidas
✓ Interesse e curiosidade pela matemática.
✓
✓
✓

Introdução à metodologia científica
Abordagem às ciências
Mundo tecnológico e utilização das tecnologias.
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Critérios específicos
Ouvidos os departamentos curriculares, o CP aprova anualmente os critérios específicos
de avaliação de cada disciplina, que constam dos documentos que se incluem em anexo.

ORIENTAÇÕES INTERNAS PARA OS CONSELHOS DE TURMA
De forma a garantir a equidade de procedimentos, o CP aprova anualmente um conjunto
de orientações que são enviados em suporte eletrónico / papel a cada professor antes de
cada período de avaliação sumativa.

Avaliação final do 1º Período
O Conselho Pedagógico, em reunião ordinária, e em cumprimento das determinações
legais em vigor, aprova os seguintes procedimentos, tendo em vista a equidade na
ponderação da situação escolar dos alunos e atribuição das classificações:
1. Deverão ser rigorosamente cumpridos os critérios gerais e específicos de avaliação e
todos os normativos legais em vigor.
2. As classificações finais do período deverão traduzir COM RIGOR os resultados obtidos
pelo aluno, numa avaliação global do trabalho por ele desenvolvido, considerados
todos os instrumentos e técnicas de avaliação utilizados.
3. De acordo com a lei, cada professor deverá apresentar as suas propostas ao Conselho
de Turma, a quem compete a respetiva aprovação.
3.1 Decorrente do ponto anterior, aquando da discussão da avaliação com os alunos, não
se deverá divulgar a proposta que irá ser apresentada ao Conselho de Turma.
3.2 Os juízos globalizantes deverão ser coerentes com as restantes informações,
nomeadamente, no respeitante à pontualidade e assiduidade.
3.3 Os dados justificativos das classificações deverão ser conservados por cada um, a fim
de por eles poder responder, quando necessário.
4. Tal como se preconiza nos documentos legais, a escala é de 1 a 5, no Ensino

Básico,

e de 0 a 20, no Ensino Secundário, não havendo lugar a limites pré-estabelecidos de
classificação.
4.1 Deverá ser especialmente ponderada a especificidade de certas disciplinas e/ou
conteúdos suscetíveis de acentuada variação de dificuldade entre períodos (como é o
caso de iniciação de línguas estrangeiras), e consequente registo em ata.
4.2 A designação de “nota de incentivo” não existe, pelo que não deverá ser usada como
justificação de proposta de classificação, nem como tal registada em ata.
5. O Conselho de Turma deverá refletir sobre estratégias de remediação a implementar,
de acordo com cada caso, e registar em ata as decisões tomadas.
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Avaliação final do 2º Período
O Conselho Pedagógico, em reunião ordinária, e em cumprimento das determinações
legais em vigor, aprova os seguintes procedimentos, tendo em vista a equidade na
ponderação da situação escolar dos alunos e atribuição das classificações:
As classificações finais do período deverão traduzir COM RIGOR os resultados obtidos
pelo aluno, numa avaliação global do trabalho por ele desenvolvido, ao longo dos dois
períodos letivos: (cf Despacho normativo nº1-F/2016 para o ensino básico, Portaria nº
243/2012, para o Ensino Secundário, cursos Científico - Humanísticos; Portaria 74A/2013
para os Cursos Profissionais).
De acordo com a lei, cada professor deverá apresentar as suas propostas ao Conselho de
Turma, a quem compete a respetiva aprovação.

2.1 Decorrente do ponto anterior, aquando da discussão da avaliação com os alunos, não
se deverá divulgar a proposta que irá ser apresentada ao Conselho de Turma.
2.2 Os juízos globalizantes deverão ser coerentes com as restantes informações e facultar
ao encarregado de educação e alunos o máximo de informação útil.
2.3 Os dados justificativos das classificações deverão ser conservados por cada um, a fim
de por eles poder responder, quando necessário.
3. Tal como se preconiza nos documentos legais, a escala é de 1 a 5, no Ensino Básico,
e de 0 a 20, no Ensino Secundário, não havendo lugar a limites pré-estabelecidos de
classificação.

3.1 Deverá ser especialmente ponderada a especificidade de certas disciplinas e/ou
conteúdos suscetíveis de acentuada variação de dificuldade entre períodos e consequente
registo em ata.
3.2 Devem ser ponderados e devidamente fundamentados os casos de:
•

Oscilação significativa entre a avaliação de dois períodos;

•

Desvio notório da avaliação numa determinada disciplina relativamente às
restantes;

•

Grande incidência de classificações negativas (superior a 50%). Destas situações
deve ser feito registo em ata.

3.3 A designação de “nota de incentivo” não existe, pelo que não deverá ser usada como
justificação de proposta de classificação, nem como tal registada em ata.
4.

O Conselho de Turma deverá refletir sobre estratégias de remediação a implementar,

de acordo com cada caso, e registar em ata as decisões tomadas.
5. Todos os testes e outros instrumentos de avaliação devem ser entregues até ao
último dia de aulas do período, devidamente corrigidos. Na impossibilidade de se
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cumprir esta determinação, o professor deverá proceder à sua entrega, em mão
própria, no período seguinte, com o devido registo no sumário.
Notas:
Mantêm-se em vigor todos os critérios gerais e específicos norteadores da avaliação desde
o início do ano letivo e já divulgados.
As propostas de avaliação de cada disciplina devem ser previamente lançadas no
programa INOVAR até 12 horas antes do conselho de turma, a fim de rentabilizar o tempo
disponibilizado para cada reunião.

Avaliação final do 3º Período
O Conselho Pedagógico, na reunião ordinária em reunião ordinária, e em cumprimento
das determinações legais em vigor, aprova os seguintes procedimentos, tendo em vista
a equidade na ponderação da situação escolar dos alunos e atribuição das classificações:

1. Mantêm-se em vigor todos os critérios norteadores da avaliação nos períodos
precedentes, nomeadamente no que diz respeito ao peso das diversas componentes
(cognitiva e não cognitiva) no processo de avaliação;
Na orientação da reunião do Conselho de Turma deverá respeitar-se rigorosamente
o determinado na legislação em vigor (Desp. Normativo 1-F/2016 de 5 de abril, para
o ensino básico e Portaria 243/2012 de 10 de agosto alterada pela portaria 304B/2015 para o ensino secundário; Portaria 74A/2013 para os Cursos Profissionais);

2. As classificações finais deverão traduzir com rigor os resultados obtidos pelo aluno,
ao longo dos períodos letivos (cf. legislação específica, oportunamente divulgada e
suprarreferida);

3. Deverá traduzir-se numa linguagem clara e inequívoca a apreciação do perfil global
do aluno, que deverá ser tão completo e rigoroso quanto possível, de acordo com os
documentos já divulgados emanados do Conselho Pedagógico;

4. Ponderação especial deverá merecer situações tangenciais de retenção ou
progressão/transição. Assim, sempre que um aluno não se encontre em situação de
transição por ter três (ensino secundário) ou quatro (ensino básico) classificações
negativas, o Conselho de Turma deve ponderar com particular atenção a sua
situação escolar, tentando avaliar do benefício da progressão/transição ou retenção,
tendo em conta o conhecimento do aluno em questão e o desenvolvimento do
processo ensino/aprendizagem. A decisão tomada e respetiva fundamentação serão
registadas em ata. Em caso algum a alteração da classificação será superior a 1
valor (ensino secundário);
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5. Sempre que um aluno transite com uma ou duas classificações inferiores a dez,
sendo uma delas de sete valores, deverá ser considerada a possibilidade da sua
alteração para oito valores, de modo a permitir ao aluno a frequência da disciplina no
ano letivo seguinte. Na ponderação da situação deve atender-se ao seu
comportamento, responsabilidade e empenho na superação das suas dificuldades.

Condições de transição 1.º ciclo
A avaliação sumativa interna, no final do 3º período, tem em conta os Critérios de
Avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico, sob proposta dos Departamentos e do
Conselho de Docentes é da responsabilidade do professor titular de turma.
A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre
que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, considere que o aluno demonstra ter
adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir
com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do seguinte:
No final de cada um dos ciclos, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo,
sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, o aluno não
progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
a) No 1.º ciclo, tiver obtido:
i) Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática;
ii) Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção
Insuficiente em duas das restantes disciplinas;

Condições de Transição no 2º e no 3º Ciclo
A avaliação sumativa interna, no final do 3º período, tem em conta os Critérios de
Avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico, sob proposta dos Departamentos e do
Conselho dos Diretores de Turma e é da responsabilidade dos Conselhos de turma.

O Diretor de Turma:
- coordena o processo de tomada de decisões relativas à Avaliação Sumativa Interna;
- garante a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos;
- providencia a reanálise do projeto curricular de turma.

7.1 Nos 5º, 7º e 8º anos:

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada
sempre que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º
e 3.º ciclos, considerem que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e
desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus
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estudos, sem prejuízo das situações seguintes:
5º ano: mais de três níveis inferiores a 3;
7º e 8º anos:
a) mais de quatro níveis inferiores a 3;
b) quatro níveis inferiores a 3, quando dois desses níveis forem simultaneamente
a Português e Matemática ou dois desses níveis forem de nível 1 ou a classificação
obtida a Português for de nível 1;
c) mais de dois níveis 1 (independentemente do n.º de níveis inferiores a 3);
d) dois níveis 1 e nível inferior a 3 a Português.
Nestes casos, a decisão do C.T. carece de fundamentação em ata e de
implementação de medidas de apoio e de definição de competências a desenvolver
no plano de trabalho da turma.
Na Avaliação Sumativa final do 3º período, do 5º, 7º e 8º anos, decide-se sobre a
progressão ou a retenção do aluno através das menções de “TRANSITOU” ou “NÃO
TRANSITOU”.
Nos anos terminais aplica-se o disposto nos normativos legais em vigor.

A. Situações de retenção:
Verificando -se a retenção, o instrumento de planeamento curricular relativo à turma em
que o aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente deve prever as medidas
multinível de acesso ao currículo, definindo as estratégias de ensino e aprendizagem e
os recursos educativos adequados ao desenvolvimento pleno das aprendizagens.
O incumprimento ou a ineficácia das medidas de recuperação e de integração, na
violação do dever de frequência, implica a retenção no ano de escolaridade em curso
(sem exclusão da frequência escolar), de acordo legislação em vigor.
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REUNIÕES DO CONSELHO DE TURMA

Calendarização e objetivos
2º, 3º Ciclo e Ensino Secundário
Para dar cumprimento a todas as suas competências o CT deverá reunir ordinariamente
conforme quadro/síntese que abaixo se apresenta.
Período

Objetivos/ Pontos de Reflexão

Setembro

Refletir sobre objetivos do ciclo de estudos
Dar a conhecer o perfil dos alunos da turma a partir dos processos
individuais (quando possível)
Definir áreas de interdisciplinaridade
Propor e planificar atividades para o PAA
Planificar estratégias de ensino-aprendizagem adaptadas à turma
Assegurar a convergência de atitudes de forma a evitar o
desajustamento entre as exigências/tolerância dos vários
professores na aplicação do RI
Dar a conhecer aos professores do CT das áreas de intervenção
dos Serviços de Apoio Educativo

Intercalar
1º período

Favorecer o cumprimento de todas as competências do CT (cf art.
54º do RI)
Apresentar os representantes dos EE aos restantes elementos do
CT
Recolher informação para o desenvolvimento do Plano de Trabalho
da Turma

Final
1º período

Avaliação sumativa
Recolher informação para a atualização do PTT

Intercalar
2º período

Favorecer o cumprimento de todas as competências do CT(cf
art.54º do RI)
Recolher informação para a atualização do PTT

Final
2º período

Avaliação sumativa
Recolher informação para a atualização/reformulação do PTT

Final
3º período

Avaliação sumativa final
Avaliação do trabalho desenvolvido
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ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO E PARA A
EQUIDADE

1 Apoios Educativos
Sendo missão da Escola promover a Qualidade e a Equidade, deve ser Integradora e
pautada por valores e princípios humanistas que concedam a todos as mesmas
oportunidades perante a educação.
Assim, a Escola compromete-se anualmente a organizar uma rede de apoios
diversificados dirigidos a alunos com insucesso escolar, insucesso em algumas
disciplinas, mas também a alunos de sucesso e mesmo de excelência, que procuram
atingir patamares mais elevados de desempenho, designadamente:
•

Aulas de apoio pedagógico acrescido (APA) individualizado;

•

Aulas de apoio pedagógico acrescido em pequenos grupos;

•

Atendimento a alunos (AA);

•

Apoio a alunos em oficina (Ens. Secundário)

•

Acompanhamento / monitorização do estudo em Sala de Estudo;

•

Acompanhamento tutorial específico;

•

Salas de Estudo;

•

Oficina;

•

Atividades de Substituição;

•

Coadjuvação;

•

Voluntariado Estudantil Universitário (VO-U)

•

Acompanhamento por professores de Português Língua Não Materna
(P.L.N.M.)

São intervenientes diretos neste acompanhamento os Conselhos de Turma, os Diretores
de turma, Psicólogas Escolares, Equipa Multidisciplinar (EMAEI), Professores de
acompanhamento e Tutores.
Para além dos acima enunciados, oferecem-se ainda outras atividades que facilitam a
integração escolar, apoio à Família, enriquecimento pessoal melhoria de resultados, que
integram cada Plano Anual de Atividades e outras com caráter contínuo, que a seguir se
explicitam:
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2.Projetos e Clubes
2.1 AURÉLIA DE SOUSA
Núcleo Intervenção e Promoção de Educação para a Saúde – NIPES
Lugar da Ciência
Clube Europeu
Jornal da Escola - Jornalesas
Fotografia
Junior Achievement

Desporto Escolar:
Voleibol;
Escalada
Basquetebol
Ténis de mesa
Desporto adaptado
Xadrez

2.2.AUGUSTO GIL
NIAG
A.gil (jornal)
Cientistas
Ténis Mesa
Junior Achievement

Pré-Escolar
3.1 Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)

De acordo com a legislação em vigor, as AAAF destinam-se a assegurar o
acompanhamento das crianças antes e depois do período diário de atividades educativas
e durante os períodos de interrupção letiva. Neste agrupamento são implementadas pela
CMP.
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CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Funcionamento das Turmas
1.1. CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS
A definição de critérios para a constituição de turmas obedece ao previsto nos normativos
legais em vigor. Assim:

1.1.1 No Pré-Escolar
O grupo /turma organiza-se em 1º lugar por idade. Quando o número de crianças não
perfaz o número mínimo legal, pode constituir-se um grupo com diferentes idades ( 3, 4
e 5 anos).

1.1.2 No 1º ciclo
As turmas organizam-se preferencialmente por ano de escolaridade. Quando não há
número de alunos suficiente para formar turma do mesmo ano de escolaridade, recorrese à formação de turmas com 2 e, em situações muito excecionais, com mais de dois
anos.

1.1.3 Nos 2º e 3º ciclos
Para estes ciclos de ensino, as turmas organizam-se em função da língua estrangeira.
Para além dos já enunciados, deverão ter-se em conta, depois, outros critérios de
natureza pedagógica que se explicitam:
•

Distribuição equilibrada de alunos com necessidades educativas, que não
deverão ser em número superior a dois, em cada turma;

•

Idade dos alunos;

•

Equilíbrio entre géneros;

•

Distribuição equilibrada dos alunos retidos;

•

Grupos de origem, tendo em vista a melhor integração dos alunos;

•

Dar seguimento, na medida do possível, às recomendações/sugestões
emanadas dos conselhos de turma.

Nos anos de continuidade, as turmas devem ser mantidas, salvaguardando casos
especiais a ponderar nas reuniões finais de ano de conselho de turma ou conselho de
docentes.

1.1.4 Ensino Secundário
No ensino secundário, as turmas de 10º ano organizam-se em 1º lugar em função dos
cursos pretendidos e desenhos curriculares procurados, sendo que, desde há anos, a
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primeira língua estrangeira é sempre o Inglês.
Em igualdade de circunstâncias, atender-se-á, tal como no 3º ciclo, a alunos com
necessidades educativas, à idade, equilíbrio entre géneros, distribuição equilibrada dos
retidos e grupos por escolas de origem dos alunos.
No 12º ano as turmas são definidas em função das opções anuais escolhidas pelos
alunos, sendo feita, no final do 3º período do 11º ano, uma auscultação prévia da vontade/
orientação das escolhas das opções em função da matriz curricular dos respetivos
cursos.

Horários/Turmas
Nas escolas de 1º ciclo e na escola básica Augusto Gil as turmas funcionam em regime
normal.
Na Escola Secundária Aurélia de Sousa, as atividades letivas têm lugar em período
diurno, em regime de desdobramento, sendo a decisão, manhã/tarde, baseada em
proposta do Conselho Pedagógico com posterior parecer do Conselho Geral.
Assim, é a seguinte a distribuição dos anos:

Predominância
Manhã

7º; 8º; 10º e 11º
anos

Predominância Tarde

9º e 12º anos

Critérios para a Distribuição do Serviço Docente
A atribuição do serviço letivo é da responsabilidade específica do Diretor. Por sua
decisão, deverão ser envolvidos os departamentos curriculares na gestão do serviço
letivo e não letivo. Nessa gestão, deverá ser tido em conta o perfil profissional do docente,
o seu desempenho e as preferências que tenha declarado.
Ouvido o Conselho Pedagógico, aprovaram-se os seguintes aspetos a considerar:
• Continuidade pedagógica nas disciplinas não terminais (salvo situações de
natureza

pedagógica

devidamente

fundamentadas

ou

o

envolvimento

em

projetos/cargos de interesse para a escola);
• Salvaguarda de casos pontuais, a decidir pelo Diretor, nomeadamente quando o
docente ou conselho de turma não desejar a continuidade pedagógica;
• Ausência de horas extraordinárias aos docentes;
• Atribuição, prioritariamente, aos professores já colocados, das disciplinas
constantes dos planos dos cursos científico-humanísticos e profissionais;
• Limite máximo aconselhável de 3 programas diferentes a cada professor;
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• Em caso de dúvida, desempate e/ou para casos omissos nos números anteriores,
considerar:
• Hierarquia no grupo disciplinar;
• Experiência profissional para a lecionação das disciplinas.
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PLANEAMENTO CURRICULAR
A estratégia de concretização do Plano de Desenvolvimento do Currículo, passa pela
elaboração de um Plano de Trabalho de Turma “adaptado às características das turmas,
através de programas próprios, a desenvolver pelos professores titulares de turma, em
articulação com o conselho de docentes ou conselho de turma”. Operacionaliza-se a
partir de um modelo de construção, dinâmico, que contemple todas as variáveis a ter em
conta nomeadamente, o perfil socio-económico-cultural da turma, aprendizagens
estruturantes não realizadas em anos precedentes, alunos em risco de abandono,
identificação de alunos que revelem dificuldades de aprendizagem em qualquer
disciplina.
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AVALIAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO
O presente documento deve ser revisto no final de cada ano letivo, promovendo a sua
adaptação às transformações ocorridas, bem como deve ser objeto de avaliação
específica no âmbito do processo de avaliação interna do Agrupamento.

Indicadores:
•

Grau de participação e envolvimento dos alunos, do corpo docente, dos
pais/encarregados de educação e do pessoal não docente;

•

Procura das diferentes ofertas formativas

•

Grau de execução das atividades propostas no PAA, relacionadas com a
educação para a cidadania e desenvolvimento curricular

•

Grau de cumprimento dos programas;

•

Grau de aplicação dos critérios de avaliação;

•

Análise dos resultados escolares e seu enquadramento nas metas indicadas
no PE

Intervenientes:
Conselho Geral
Direção
Departamentos Curriculares;
Conselho Pedagógico
Associações de Pais
Associação de Estudantes
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3.2 ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
«Navegavam sem o mapa que faziam»
Sophia de Mello Breyner IN Navegações

NOTA PRÉVIA
No romance “Os Maias” de Eça de Queirós, Caetano da Maia, “um português antigo e fiel
que se benzia ao nome de Robespierre” (Queirós p. 13), tem o desgosto de ter um
herdeiro, Afonso, que adota os ideais da Revolução Francesa. Na tentativa de o reformar,
o velho patriarca “contentou-se em lhe mostrar um carão severo e chamar-lhe com
sarcasmo - cidadão!” (idem). O romance realista queirosiano propõe-nos a visão da
sociedade portuguesa do século XIX, o cotejo entre o Portugal antigo e o moderno e a
transição da lógica miguelista, de um estado cristalizado na figura de um rei, para a da
cidadania, em que o indivíduo adquire direitos de participação e de intervenção na sua
sociedade. Neste contexto, é impossível conceber um carão severo para articular o termo
“cidadão” e totalmente inviável encará-lo como capaz de veicular sarcasticamente
qualquer tipo de atitude repreensiva e reformadora. “Cidadão” é, na realidade dos dias
do século XXI, um vocábulo corrente e assumido enquanto definidor de uma vida social
plena, integradora de direitos e deveres e de responsabilidades sociais a exercer em
contexto de democracia.
Todavia, a dimensão de cidadania é, em Portugal, relativamente recente e tem as suas
raízes no liberalismo e na Constituição de 1822, que, pela primeira vez na nossa história,
protegeu os direitos humanos de igualdade, de segurança, de propriedade, de liberdade
e, sobretudo, criou a possibilidade de os cidadãos da Nação poderem eleger os seus
representantes nas Cortes, espaço de concretização do poder legislativo. Esta liberdade
trouxe consigo a necessidade de assumir um conjunto de responsabilidades sociais que
envolvam o cidadão na vida comunitária, que respeitem e que dinamizem a comunidade
e que desenvolvam procedimentos tendentes a promover a liberdade e a segurança de
todos os outros cidadãos. Ainda que o exercício da cidadania tenha, historicamente, ao
longo dos últimos duzentos anos, seguido um caminho repleto de contradições e de
irregularidades, ele aparece, na sociedade portuguesa, perfeitamente consagrado no
início do século XXI. Para esta consagração contribuiu, em larga medida, o trabalho
pedagógico desenvolvido pela instituição escolar, dado que a Escola corporiza um
espaço privilegiado para a socialização de crianças e jovens e para a criação de um
ecossistema social, pleno de direitos e deveres. Assim, desde estas fases precoces,
verifica-se o contacto com várias linhas que dão forma ao exercício da cidadania, o que
solicita a criação de ambientes de aprendizagem que para isso preparem os alunos,
numa ótica de futuridade, para serem cidadãos ativos ao longo da vida, num contexto
social amplo, complexo, volátil e imprevisível, que, neste novo milénio, ultrapassa
largamente as fronteiras de uma nação.
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ENQUADRAMENTO
A Educação para a Cidadania a nível escolar é enquadrada em vários documentos
oficiais que regulam as práticas pedagógicas, sendo de destacar os que a seguir se
elencam:
•

Estatuto do Aluno e Ética Escolar - Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro;

•

Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania - Despacho n.º 6173/2016,
de 10 de maio;

•

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - Despacho n.º
6478/2017, 26 de julho;

•

Currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da
avaliação das aprendizagens - Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho;

•

Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento - Despacho n.º
6944-A/2018, de 19 de julho (ensino básico); Despacho nº 8476-A/2018, de 31
de agosto (ensino secundário);

•

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa – 2018-2021.

Considerar a escola portuguesa no final da segunda década do século XXI implica levar
em linha de conta, enquanto documento norteador de todas as práticas educativas, o
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, no qual está consagrada uma
visão que perspetiva que as crianças e os jovens devam adquirir um conjunto de
ferramentas indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa e criativa
ajustada à sociedade da informação e do conhecimento em que estamos inseridos (Cf.
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: 10 e 15 (2017)). Deste modo, é
claramente assumido que a educação proporcionada pela escola deve ter um papel vital
para a formação do indivíduo enquanto cidadão democrático, informado e participativo,
respeitador dos valores humanistas, capaz de exercer a sua cidadania ativamente ao
longo da vida.
O documento Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) perspetiva a
Educação para a Cidadania como uma missão de toda a escola e prevê a implementação
da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, legalmente enquadrada pelo
Decreto-Lei n.º 55/2018. Ainda de acordo com o ENEC esta componente curricular deve
seguir uma abordagem de whole-school approach, de acordo com (Cf. ENEC: 6, 2017):
•

Decorre de práticas sustentadas no tempo e não de meras intervenções
pontuais.

•

Está integrada no currículo, nas atividades letivas e não-letivas, nas práticas
diárias da vida escolar e sua articulação com a comunidade.

•

Assenta em práticas educativas que promovem a inclusão.

•

Apoia-se no desenvolvimento profissional contínuo dos e das docentes.
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•

Envolve alunos e alunas em metodologias ativas e oferece oportunidades de
desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

•

Está integrada nas políticas e práticas da escola democrática envolvendo toda
a comunidade escolar.

•

Promove o bem-estar e a saúde individual e coletiva.

•

Envolve o trabalho em parceria com as famílias e as comunidades.

•

Está alinhada com as especificidades de alunos/as e as prioridades da
comunidade educativa.

•

Apoia-se na monitorização e avaliação de forma a garantir efetividade e
participação.

O Decreto-Lei n.º 55/2018 prevê no seu Artigo 15, ponto 2, que cada escola «aprove a
sua estratégia de Educação para a Cidadania», através, nomeadamente, da
implementação no currículo escolar da componente Cidadania e Desenvolvimento, de
acordo com os pontos:
•

Os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada ciclo e ano
de escolaridade;

•

O modo de organização do trabalho;

•

Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as
aprendizagens a desenvolver;

•

As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de
trabalho em rede, com vista à concretização dos projetos;

•

A avaliação das aprendizagens dos alunos;

•

A avaliação da estratégia de Educação para a Cidadania da escola.

Assim, ainda que integrada numa componente curricular particular, a Educação para a
Cidadania deve estar intrinsecamente consagrada nas práticas quotidianas de toda a
comunidade educativa, o que implica uma organização escolar capaz de possibilitar que
todos os elementos deste ecossistema possam, de alguma forma, assegurar a sua
participação ativa e informada.
Enquadra ainda a Educação para a Cidadania o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, (Artigo
39.º, Cap. V, Secção I), no qual é determinada a responsabilidade de todos os membros
da comunidade educativa para a promoção de «uma cultura de cidadania capaz de
fomentar os valores da pessoa humana, da democracia e exercício responsável da
liberdade individual e do cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão associados».
Ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa subjaz a meta de
uma comunidade educativa consolidada «enquanto entidade promotora de Educação
para a Cidadania, inspirada em Valores Humanistas e no conceito de Escola
Integradora». Nesta medida, é propósito declarado deste documento o destaque do
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Conhecimento, enquanto eixo em torno do qual se torna viável o desenvolvimento de
uma «Consciência Cívica, indispensável ao exercício de uma Cultura de Cidadania
Democrática».
A leitura do conjunto de documentos que enquadram o trabalho pedagógico em sede
escolar para o desenvolvimento da cidadania permite destacar dois grandes eixos:
•

um enquadramento comunitário, a perspetiva whole-school approach, que
implica toda a comunidade na planificação de aprendizagens, tomada de
decisões e gestão;

•

uma educação cívica tendente ao exercício da cidadania ativa ao longo da vida.

A consideração destes dois eixos tem implicações pedagógicas, na medida em que
possibilita o desenho de um projeto de Educação para a Cidadania que, por um lado,
integre abordagens educativas formais e não formais e domínios de intervenção
curriculares e extracurriculares e que, por outro lado, não se esgote no trabalho
desenvolvido em sede de sala de aula.
É no âmbito do enquadramento descrito nos documentos legais supra indicados que se
desenha o Plano Estratégico de Educação para a Cidadania de Escola, que se
fundamentam nas razões que a seguir se expõem.
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FUNDAMENTAÇÃO
A sociedade ocidental do início deste milénio enfrenta desafios inéditos. A tecnologia
alterou profundamente a vida dos cidadãos e promove(u) um conjunto de
comportamentos enquadrados em sistemas sociais altamente complexos, voláteis e, até
certo ponto, imprevisíveis. O futuro foi sempre um vasto continente desconhecido,
contudo, nos dias de hoje, ele é cada vez mais uma incógnita a nível social e cada vez
mais repleto de grandes incertezas ao nível do exercício da cidadania. Nesta medida, a
escola detém um papel fundamental para, de certo modo e dentro de todas as suas
limitações, proporcionar uma bússola que oriente o trajeto nesse espaço de futuridade a
percorrer e a descobrir pelos alunos de hoje. A escola assume-se, pois, em lato senso
como um espaço em que universalmente as crianças e jovens circulam e estão sujeitas
a processos sociais que implicam e exigem comportamentos cívicos. Como
consequência, prevê-se que a educação escolar seja capaz de promover a transformação
da sociedade, ajudando a criar um mundo mais tolerante, inclusivo, democrático e
sustentável. Assim, repensar este espaço como promotor de uma cidadania ativa para a
vida implica o desenho de um plano Estratégico de Educação para a Cidadania, cujos
objetivos decorrem inevitavelmente das linhas traçadas no ENEC:
•

Conceção não abstrata de cidadania;

•

Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade;

•

Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências
para uma Cultura da Democracia).

Deve ainda, de acordo com o supra indicado documento, atender-se aos eixos:
•

Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos
humanos);

•

Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);

•

Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano
sustentável, globalização e interdependência, paz e gestão de conflitos).

Assim, o Plano Estratégico para o AEAS visa permitir que os alunos atinjam as metas
propostas no Projeto Educativo, que se cruzam com os grandes eixos do ENEC. A Tabela
1 apresenta a correlação entre os três eixos supraindicados e as metas estabelecidas
pelo PE da AEAS, a saber:
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Tabela 1

EIXO

METAS DO
PE

METAS DO PE

Atitude cívica individual.
• A promoção da LIBERDADE no
espaço escolar aliada ao
conceito de responsabilidade;
• O fomento da
RESPONSABILIDADE CÍVICA
ao serviço de uma cultura de
disciplina e de zelo pelo
património comum.
Relacionamento interpessoal.
EIXO
Relacionamento social e intercultural
• A interiorização dos conceitos
de SOLIDARIEDADE e de
TOLERÂNCIA (respeito pelo
outro), que reforçam a cultura
cívica e a natureza integradora
da instituição.

O aluno deve assumir comportamentos de
- respeito pelo outro (em sala de aula e nos
espaços comuns à comunidade educativa –
refeitório, biblioteca, balneários, polivalente,
espaços desportivos, etc);
- zelo e preservação do património material
escolar;
- respeito e preservação dos espaços verdes.

O aluno deve
- aceitar a diferença e valorizar as
capacidades do outro, independentemente de
orientação religiosa ou sexual, género, etnia,
condição económica;
- desenvolver comportamentos integradores e
de entreajuda.

Sem prejuízo das metas elencadas na tabela supra, deve ainda ser considerado o
estatuto deste agrupamento que inclui uma Escola Associada da Unesco, desde 2003, o
que implica um conjunto de práticas educativas que direcionam a educação para os
quatro pilares definidos por Jacques Delors: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser, que são entendidos como uma unidade.
Assim, o potencial da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento no
desenvolvimento pessoal e social dos alunos justifica a relevância deste Plano
Estratégico e sua adaptabilidade aos diferentes ciclos e níveis de ensino que incorporam
o agrupamento, cuja proposta segue os preceitos apontados nos normativos legais já
apresentados.

IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS DOMÍNIOS DE CIDADANIA E
DESENVOLVIMENTO A TRABALHAR EM CADA CICLO E NÍVEL DE ENSINO
A Educação para a Cidadania concretiza-se na componente curricular Cidadania e
Desenvolvimento, sujeita à determinação de domínios obrigatórios e facultativos a serem
implementados ao longo dos vários Ciclos de Ensino. Nesta medida, de acordo com o
Artigo 15, ponto 2, do Decreto-Lei n.º 55/2018 a escola deve aprovar a sua estratégia de
Educação para a Cidadania, definindo, nomeadamente, para a componente Cidadania e
Desenvolvimento, os domínios, os temas e as aprendizagens a desenvolver em cada
ciclo e ano de escolaridade.
A Tabela 2 apresenta uma proposta de distribuição dos três tipos de domínios de EC
pelos diferentes ciclos e níveis de ensino, pensada para o triénio 2018-2021.
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Tabela 2

1.º Ciclo EB

Domínios
Opcionais

Domínios obrigatórios para
dois ciclos do ensino básico

Domínios
para
obrigatórios
todos os ciclos e
níveis de ensino

1
Direitos Humanos
Igualdade Género

x

Interculturalidade

x

Desenvolvimento
Sustentável
Educação
Ambiental
Saúde

x

2

6

3.º
EB

7

10

11



x 



x






12

x




x





9



x

Ensino
Secundári
o

Ciclo

8

x

x






x



x

x
x





?



para o consumo
Risco

Voluntariado

5

x

Instituições e
Participação
Democrática
Literacia Financeira
e

Segurança
Rodoviária
Empreendedorismo
Mundo do Trabalho
Segurança,
Defesa
e Paz
Bem‐estar animal

4




Sexualidade
Media

3

2.º Ciclo
EB






x




?


?
?

Outro

A tabela apresentada considera apenas as propostas a adotar para os alunos sujeitos ao
D.L. 55/2018 a partir do ano letivo 2018/19, para o triénio 2018-2021, sendo aplicável aos
anos subsequentes, numa lógica de ciclo, na medida em que o Projeto Educativo do
Agrupamento tem essa vigência. Por estas razões, o 4.º ano não foi objeto de proposta,
sendo apenas adiantada uma sugestão que contempla a continuidade, face ao que já foi
objeto de trabalho.
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OPÇÕES CURRICULARES NA IMPLEMENTAÇÃO DA EECE
Sem prejuízo de uma abordagem transversal, sempre enquadrada pela ótica wholeschool approach, na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar ao longo de toda a
escolaridade, a componente Cidadania e Desenvolvimento organiza-se de acordo com o
Decreto-Lei n.º 55/2018, da forma que a seguir se apresenta.
•

No 1.º Ciclo EB, surge como uma área curricular transversal, objeto de
avaliação, cujos domínios a abordar são determinados pelo presente
documento e aprovados em sede de Conselho Pedagógico.

•

Nos 2.º e 3.º Ciclos EB, surge como disciplina autónoma, inscrita na área das
Ciências Sociais e Humanas, com organização anual (em 2018/2019) e
semestral (no biénio 2019/2021). Ainda que funcionando como área autónoma,
sob responsabilidade de um docente, esta componente curricular deverá
agregar uma articulação interdisciplinar.

•

No Ensino Secundário, é objeto de abordagem dos temas e projetos, no
âmbito das diferentes disciplinas da matriz curricular de cada um dos cursos,
sob coordenação de um dos professores da turma ou grupo de alunos. Neste
ciclo de estudos, esta componente não é objeto de avaliação, devendo esta ser
apenas concretizada num certificado que contém o registo da participação dos
projetos (em termos a definir).

No Ensino Básico, a lecionação da componente de Cidadania e Desenvolvimento é
atribuída pela Diretora do Agrupamento. Deve ser preferencialmente atribuída a um
docente da área das Ciências Sociais (nos 2.º e 3.º Ciclos) e considerar o perfil do
professor, que deve:
•

Saber identificar e ter respeito pelas diferenças culturais de alunos e da restante
comunidade educativa;

•

Criar situações de aprendizagem para os alunos desenvolverem pensamento
crítico, trabalho colaborativo e resolução de problemas;

•

Potenciar situações de aprendizagem em articulação com a comunidade;

•

Possuir competências de trabalho em metodologia de projeto;

•

Possuir competências de utilização de meios tecnológicos;

•

Conseguir estabelecer e manter relações empáticas com os alunos.
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AVALIAÇÃO
Uma vez que a componente Cidadania e Desenvolvimento é objeto de avaliação
sumativa, torna-se imperativo definir e divulgar os critérios que a regem, aprovados em
sede de Conselho Pedagógico do AEAS. O desempenho dos alunos deve ser objeto de
observação e de registo em documentos e a avaliação e a respetiva classificação deve
ser concretizada com base nos descritores que se seguem, que compõem os critérios de
avaliação já aprovados:
O(A) aluno(a)
a)

Investiga, recorrendo a diferentes fontes;

b)

Seleciona e organiza informação relevante de acordo com a tarefa/ tema
abordado;

c)

Planifica e organiza o trabalho de pesquisa e equipa (estabelece objetivos, traça
planos e projetos autonomamente);

d)

Resolve autonomamente os problemas encontrados;

e)

Desenvolve ou propõe novas ideias e soluções, de forma imaginativa e
inovadora;

f)

Utiliza as TIC adequadamente;

g)

Coopera no grupo de trabalho;

h)

Demonstra interesse pelos outros e pelo bem comum;

i)

Utiliza corretamente a língua portuguesa para comunicar;

j)

Avalia o seu trabalho;

k)

Reorienta a sua prática face à avaliação.

Os descritores que compõem esta lista foram definidos de acordo com as linhas
«Competências pessoais, cívicas, comunicativas e de literacia digital» e articulam as
propostas dos vários documentos oficiais já referidos. Para além disto está também
previsto que o Conselho de Turma defina outros descritores específicos, com base na
Aprendizagens Essenciais de cada uma das áreas curriculares que se relacionem com e
que integrem os respetivos projetos.

Articulação dos conhecimentos, dos valores e das práticas em Cidadania e
Desenvolvimento
Dado que a componente de Cidadania e Desenvolvimento se concretiza numa dimensão
transversal, terão que ser inevitavelmente mobilizados contributos das diferentes
componentes do currículo, o que se materializa através do cruzamento de conteúdos/
Aprendizagens Essenciais com temas da Estratégia de Educação para a Cidadania de
Escola.

Esta

articulação

é

metodologicamente

operacionalizada

através

da

implementação de trabalho de projeto, de acordo com as linhas desenhadas no
documento A, em anexo.
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As práticas resultarão em produtos diversificados, entre os quais podem ser sugeridos:

•

Ações

•

Campanhas

•

Projetos

•

Programas

•

Parcerias com entidades da comunidade

•

Outro(s)

Áreas de Competências do Perfil dos Alunos a Desenvolver
O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (p. 16) apresenta a visão de um
aluno que, após concluir os vários ciclos de ensino, seja um cidadão capaz de exercer
uma cidadania democrática:
•

munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar
criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses
e tomar decisões fundamentadas no seu dia a dia;

•

livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o
rodeia;

•

capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida
transformação;

•

que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes,
pelas Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade
social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do mundo;

•

capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de
trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação;

•

apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu
desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social;

•

que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática
e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta;

•

que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania
plena, pela solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo
debate democrático;

•

que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social.

Deste modo, quer a componente curricular Cidadania e Desenvolvimento quer a
Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola que aqui se desenha devem
privilegiar nas suas abordagens pedagógicas o desenvolvimento de múltiplos
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princípios/valores e competências, contempladas no Perfil do aluno e nos vários
documentos definidores das Aprendizagens Essenciais para as diversas componentes
curriculares. Assim, deverão ser privilegiados os contributos de competências a
desenvolver em várias áreas, que deverão, por seu turno, ser entendidas numa lógica de
complementaridade e que a seguir se elencam:
•

Linguagens e Textos

•

Informação e Comunicação

•

Raciocínio e Resolução de Problemas

•

Pensamento Crítico e Pensamento Criativo

•

Relacionamento Interpessoal

•

Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

•

Bem‐Estar, Saúde e Ambiente

•

Sensibilidade Estética e Artística

•

Saber Científico, Técnico e Tecnológico

•

Consciência e Domínio do Corpo

Embora o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória não estabeleça qualquer
tipo de hierarquia para o desenvolvimento das competências nas áreas supra listadas e
embora entendamos que todas elas são cruciais para o desenvolvimento de uma atitude
de cidadania democrática e informada, destacamos quatro indicadores referidos no
documento, que nos parecem particularmente relevantes.
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Tabela 3

Relacionament
o interpessoal

Áreas

Sensibilidade
estética e
artística

Bem-estar, saúde e
ambiente

Pensamento crítico
e pensamento
criativo

Áreas

Descritores
O aluno deve ser capaz de:
• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração
e competição;
• trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente
e em rede;
• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e
aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar
e participar na sociedade.
Descritores
O aluno deve ser capaz de:
• pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando,
analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a
critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada;
• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística,
utilizando diferentes metodologias e ferramentas para pensarem criticamente;
• prever e avaliar o impacto das suas decisões;
• desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como
resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a
diferentes contextos e áreas de aprendizagem.
• adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar,
designadamente nos hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na
prática de exercício físico, na sexualidade e nas suas relações com o ambiente
e a sociedade;
• compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de
comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente;
• manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando
colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro
sustentável.
• reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes
manifestações culturais;
• experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;
• apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes
tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos culturais;
• valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património
material e imaterial na vida e na cultura das comunidades.

Desafios a lançar à escola
Uma estratégia de Educação para a Cidadania enfrenta vários desafios de
operacionalização, entendidos todos eles como aptos para a conceção de um conjunto
de oportunidades para os alunos desenvolverem o pensamento crítico, o sentido de
autonomia e de responsabilidade e a capacidade de envolvimento e participação na vida
social. Torna-se, assim, necessário criar ambientes de aprendizagem promotores de um
trabalho pedagógico em contextos de realidade, tendencialmente capazes de envolver
os alunos em tomadas de decisão, assentes em trocas de experiências e em partilha de
ideias. Nesta medida, prevê-se o recurso ao trabalho de projeto, em articulação com a
comunidade, envolvendo pais e encarregados de educação, pessoal docente e não
docente, em articulação com parceiros exteriores à escola. A escola enfrenta ainda um
desafio adicional, que implica uma nova estrutura, capaz de propor uma abordagem
facilitadora de práticas mais participativas dos alunos na gestão escolar.
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Equipa responsável pela EECE

A equipa é composta por quatro elementos:
•

Carmo Oliveira (Coordenadora EECE);

•

Margarida Teixeira (Diretora do Agrupamento);

•

Fátima Van Zeller (Adjunta da Direção)

•

Fátima Santos (Coordenadora do Dep. de Expressões e elemento da equipa
de elaboração do Projeto Educativo)

IDENTIFICAÇÃO E TIPO DE ARTICULAÇÃO COM OS STAKEHOLDERS
Por stakeholder entende-se toda e qualquer entidade externa que interage com uma
organização, que afeta ou que é afetada pelo seu alcance e pelos seus objetivos. É,
portanto, detentor (holder) de uma parte (stake) de uma organização, sendo, de certo
modo, uma parte interessada no funcionamento da organização. (Cf. Sousa, 1997, p. 22
citado em Lourenço, R. T. & Mano, M. (2014).
Os stakeholders que podem cooperar com a EECE com assento no Conselho Geral são:
PESSOAL DOCENTE
Lucinda Maria Leal F. Brochado (Pré-Escolar)
Maria Manuela Tavares Lopes (3.º Ciclo)
Helena Pereira (2.º Ciclo)
Julieta Viegas (Secundário)
Patrícia Isabel Teixeira Andrade (1.º Ciclo)
Victor Manuel Costa Sarmento Silva (3.º Ciclo)
Zaida Maria Campos Monteiro Braga (Secundário) Presidente
PESSOAL NÃO DOCENTE
José Garrido Mendes (chefe dos assistentes operacionais da EBAG)
Zélia Sidónio Garcia Carneiro (chefe dos assistentes operacionais da ESAS)
ALUNOS
Carolina Ferreira Lisboa (10.º ano)
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Ana Teresa Silveira
Maria Alice Ferreira Sousa
Paula Cristina Macedo Silva
Maria de Fátima Sousa
Maria Monteiro Magalhães
AUTARQUIA
Ana Maria Amaral Magalhães (C.M. Porto)
Hugo Jorge Monteiro de Pinho (J. de Freguesia do Bonfim)
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António Fonseca (União das freguesias do Centro Histórico)
COMUNIDADE LOCAL
Artur Veloso Vieira - AMA (Associação Mais Aurélia)
José António R. Pereira Faria - FEUP
Paula Maria Pinto Costa – FLUP

Dada a relação de proximidade que este Conselho Geral tem com o AESA, ser-lhe-á
solicitado que desenvolvam pareceres sobre o plano de EECE que promovam a sua
supervisão, de forma a favorecer a concretização dos resultados e a correção de
possíveis desvios e que forneçam contributos objetivos para a execução do plano.
Outros stakeholders a considerar são o Centro de Formação Guilhermina Suggia e todas
as entidades com as quais o Agrupamento tem estabelecido parcerias e protocolos de
cooperação, a saber:
•

Câmara Municipal do Porto;

•

Junta de Freguesia do Bonfim;

•

Junta de Freguesia União das freguesias do Centro Histórico;

•

Associações de Pais do Agrupamento;

•

USF Santos Pousada;

•

Rede Nacional das Escolas Associadas da UNESCO;

•

FCUP;

•

FEUP;

•

FADEUP;

•

FLUP;

•

FBAUP;

•

ICBAS;

•

IPP-ESE do Porto;

•

Associação VO.U - Voluntariado Universitário;

•

Académico Futebol Club.

•

Rede Nacional de Bibliotecas Escolares.

Para além destes stakeholders, deve ainda ser elencado um conjunto de recursos
humanos e materiais disponíveis no Agrupamento que pode, de algum modo, assumir
um papel importante para a implementação de várias abordagens metodológicas no
âmbito da Educação para a Cidadania. Entre estes destacamos:
•

BECRE;

•

NIPES;

•

Vários clubes (Desporto Escolar, Clube de Fotografia, Clube Europeu, Clube
dos Cientistas, Clube do Ar Livre); perguntar escolas do 1º ciclo

•

Lugar da Ciência;
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•

Jornais Escolares (Jornalesas, A.agil;

•

Rádio Escolar;

•

Associação de Estudantes;

•

FITESCOLA

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA DE ESCOLA
O Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa integra as seguintes escolas:
•

ES Aurélia de Sousa

•

EB Augusto Gil

•

EB1 das Florinhas

•

EB1 da Fontinha

•

EB1 Fernão de Magalhães

Cada uma delas é preenchida por alunos com níveis etários diversificados, oriundos de
ambientes socioeconómicos heterogéneos e sujeitos a inputs de cidadania em seio
familiar de natureza muito diferente. Nesta medida, propõe-se uma definição e análise de
indicadores de avaliação específicos, subjacentes aos três eixos que determinam a
orientação da Educação para a Cidadania (atitude cívica individual; relacionamento
interpessoal; relacionamento social e intercultural) adequados ao respetivo público-alvo.
A monitorização da estratégia será concretizada sob a forma de relatório anual, elaborado
pela Equipa Responsável pela EECE, a apresentar ao Conselho Pedagógico.
No final deste Plano Estratégico de Educação para a Cidadania de Escola, que integra a
implementação no currículo escolar da componente Cidadania e Desenvolvimento, urge
tecer algumas considerações sobre os seguintes aspetos:
•

O modo de organização do trabalho;

•

Os projetos a desenvolver pelos alunos que concretizam na comunidade as
aprendizagens a desenvolver;

•

As parcerias a estabelecer com entidades da comunidade numa perspetiva de
trabalho em rede, com vista à concretização dos projetos.

A especificidade de cada turma, de cada escola, de cada dinamizador e de cada
interveniente no projeto de trabalho exige que todos os itens supracitados sejam
decididos e refletidos em contexto, pelos intervenientes diretos, por forma a assegurar
que os projetos de E.C. se revelem eficazes, coerentes e oportunos relativamente à
comunidade em que se inscrevem e aos destinatários referenciados, ao invés de
surgirem como decorrentes de uma imposição. É ainda de considerar que, pese embora
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todo o enquadramento legal que subjaz ao trabalho com a dimensão de educação para
a cidadania e que o fundamenta de forma sólida, o ano letivo em que se materializa este
Plano Estratégico corresponde a um momento, de certa forma, experimental. Nesta
medida, este é um projeto que não se encerra no momento em que for aprovado,
deixando em aberto a possibilidade de sofrer alterações.
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