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INTRODUÇÃO  

 

O presente documento constitui o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Maximinos.  

O AE de Maximinos está em atividade desde o dia 1 de agosto de 2010 como resultado da agregação 

do AE Oeste da Colina com a atual escola sede, Escola Secundária de Maximinos. Integra sete 

estabelecimentos de educação e ensino, a saber: escola sede – Escola Secundária de Maximinos –, EB23 Frei 

Caetano Brandão, CE de Maximinos, CE da Naia, EB1 da Gandra -Ferreiros, EB1/JI de Estrada - Ferreiros, e CE 

de Gondizalves. Em 2009, através do Despacho n.º 8065/2009, de 13 de março, a Administração Central 

considerou formalmente o AE Oeste da Colina como escola prioritária de 2ª geração (TEIP2), na sequência 

da publicação do Despacho n.º 55/2008, de 23 de outubro, tendo mantido esta tipologia até à data. Este 

facto tem permitido o acesso a financiamento POPH, pela medida 6.11, permitindo/facilitando a 

concretização de projetos de natureza diversa, organizados como resposta a problemáticas internas 

sinalizadas.  

No sentido de concretizar as metas que a comunidade educativa entende como sendo fundamentais 

para a prestação de um serviço público de educação eficaz, foi estabelecido no ano letivo 2012/2013 um 

Contrato de Autonomia com a Administração Central.  

Ao longo do ano letivo 2014/2015, foi concebido um Plano Plurianual de Melhoria, em vigor até 2018, 

a partir dos documentos estratégicos do agrupamento e das reflexões conjuntas realizadas, com o propósito 

de identificar as áreas prioritárias de melhoria e definir as estratégias concretas tendo em conta as áreas 

priorizadas. 

No início do ano letivo 2015/2016 e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 5º do 

Despacho Normativo n.º20/2012, de 3 de outubro, foi celebrado com o Ministério da Educação um contrato-

programa que possibilita a atribuição de apoios específicos, na vertente pedagógica e financeira, tendo em 

vista a implementação de planos de melhoria para a prossecução dos objetivos gerais definidos no âmbito 

do Programa TEIP3: 

a) A melhoria da qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso educativo dos alunos; 

b) O combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo; 

c) A criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola para a 

vida ativa; 

d) A progressiva articulação da ação da escola com a dos parceiros dos territórios educativos de 

intervenção prioritária. 
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O projeto educativo, enquadrado legalmente pelo Regime de Autonomia, Decreto-Lei n.º 43/89, de 

3 de fevereiro, e pelo Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas, Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, constitui as bases do desenvolvimento organizacional das escolas agrupadas, para os próximos 

três anos.  

Para a elaboração deste projeto, e numa perspetiva de envolvimento/auscultação dos diferentes 

atores da comunidade educativa, realizaram-se encontros em grupos heterogéneos, tendo em vista uma 

análise SWOT do AE Maximinos, que contou com a participação de pessoal docente e não docente, 

pais/encarregados de educação e alunos. Foram ainda realizadas discussões/reflexões nos órgãos de gestão 

e administração. 

Desenvolveu-se, também, um processo de atualização de dados relativos aos alunos, pessoal 

docente e não docente, encarregados de educação, escolas e demais instituições; neste processo, 

colaboraram os professores titulares de turma/diretores de turma e o pessoal docente e não docente 

havendo, ainda, consulta de documentos internos e diversos contatos diretos. 

Atendendo ao contexto sócio cultural desfavorecido de elevado número de alunos e ao facto de, para 

essas famílias, a Escola constituir uma alavanca para o combate à iliteracia e ao desenvolvimento de 

competências que permitam a integração laboral e a responsabilidade social, considerou-se que o lema do 

projeto deveria ser “Da aprendizagem à cidadania ativa”. Esta opção conduziu à definição de objetivos 

estratégicos, que incorporam as recomendações formuladas nos processos de avaliação institucional e as 

novas orientações veiculadas pela Administração Central, de modo a que este projeto seja consentâneo com 

o projeto educativo nacional.  

Considerando este projeto como um “projeto de ação”, no sentido em que pretende traçar uma 

orientação para a realidade do Agrupamento de Escolas, salienta-se a afirmação da nossa identidade no 

contexto social em que nos inserimos assim como o respeito pela diversidade que cada escola comporta. 

Acrescenta-se, ainda, que este projeto se situa no campo do possível, tendo em conta as margens de 

uma autonomia relativa, principalmente a nível organizacional e financeiro. 

 

1 – CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ATUAL 

 

Para a caracterização do estado atual, procedeu-se à atualização de dados referenciados relativos ao 

conjunto de escolas/jardins de infância do Agrupamento e do meio envolvente. De qualquer modo, na forma 

de diagnóstico ou de avaliação de contexto incorporam-se aqui as recomendações presentes nos diversos 
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relatórios, nomeadamente no Relatório de Avaliação Externa 2016, que configuram as potencialidades ou 

pontos fortes do nosso Agrupamento bem como as suas debilidades e constrangimentos. 

No sentido de concretizar as metas que a comunidade educativa entende como sendo fundamentais 

para a prestação de um serviço público de educação eficaz, foi estabelecido, no ano letivo 2012/2013, um 

Contrato de Autonomia com a Administração Central, renovado a 27 de agosto de 2015. 

O Agrupamento possui no presente ano letivo 1627 alunos, maioritariamente oriundos das 

freguesias da sua área de influência pedagógica, isto é, da união de freguesias de Maximinos, Sé e Cividade 

e de Ferreiros, Gondizalves, Real, Dume e Semelhe. Também contribuem significativamente para caracterizar 

a população estudantil do Agrupamento outras freguesias vizinhas e até de outros concelhos. Fica situado na 

zona Oeste/Sudoeste da cidade de Braga. Trata-se de uma zona urbana e semiurbana com características 

próprias em que o território mais problemático inclui uma faixa do eixo Maximinos/Ferreiros. Apesar de 

inserida numa comunidade urbana, o Agrupamento abarca uma faixa rural que ainda não sucumbiu aos 

avanços da cidade.  

Os alunos de nacionalidade não portuguesa são 44, sendo predominantemente romenos (23), 

ucranianos (6), brasileiros (4), angolanos (3) e alemães (3). Para além dos 44 alunos atrás referidos, 

frequentam o Agrupamento 35 alunos com dupla nacionalidade, perfazendo 79 alunos (4,9%) com 

nacionalidade estrangeira, tendo 19 alunos o português como língua não materna. 

O Agrupamento integra cerca de 62 alunos/crianças de etnia cigana (13 no Pré-Escolar, 21 no 1º ciclo, 

19 no 2º ciclo e 9 no 3º ciclo).  

Há uma percentagem considerável de alunos com dificuldades na aprendizagem e com carências 

económicas, sendo apoiados pela ação social escolar 51,5% dos alunos, de acordo com o quadro seguinte: 

 

NÍVEL DE ENSINO ESCALÃO A ESCALÃO B SEM ESCALÃO 

1º CICLO 89 233 146 

2º CICLO 96 59 166 

3º CICLO 117 109 277 

ENS. SECUNDÁRIO 28 25 123 

TOTAL 330 426 712 

% 22,5 29  

% 51,5  

 

No que se refere às retenções dos alunos, verifica-se que uma percentagem considerável não 

completa os ciclos de ensino no número de anos previsto (cerca de um quarto dos alunos), conforme se pode 

inferir pelo quadro seguinte. Além disso, constata-se que cerca de 28% e 35% dos alunos, respectivamente 

do 3º ciclo e do ensino secundário, já experienciaram o insucesso ao longo da sua trajetória escolar. 
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NÍVEL DE ENSINO 
RETENÇÕES 

0  1  2 ou + 

1º CICLO 397 60 11 

2º CICLO 244 48 29 

3º CICLO 362 70 71 

ENS. SECUNDÁRIO 114 42 20 

TOTAL 1117 220 131 

% 76,1 15 9 

 

De acordo com os dados obtidos no final do último ano letivo, verifica-se que o número total de 

alunos com classificação positiva a todas as disciplinas decresce ao longo do ensino básico, com impacto 

relevante ao nível da qualidade do sucesso pretendido. 

 

Ano de 

escolaridade 

2013/14 

N.º total 
de alunos 
avaliados 

(*) 

N.º total de alunos com classificação 
positiva a todas as disciplinas / áreas 

disciplinares 

N.º % 

1º ano 98 81 82,65% 

2º ano 134 98 73,13% 

3º ano 134 94 70,15% 

4º ano 131 98 74,81% 

5º ano 167 99 59,28% 

6º ano 203 116 57,14% 

7º ano 167 89 53,29% 

8º ano 164 79 48,17% 

9º ano 178 87 48,88% 

 

No que diz respeito à avaliação externa, os alunos do Agrupamento obtém, normalmente, resultados 

acima da média nacional, sobretudo na disciplina de Português. Aliás, tendo em conta os indicadores, “taxa 

de sucesso” e “classificação média”, o Agrupamento no ano letivo anterior atingiu as metas em 75% das 

provas de Português e Matemática, considerando todos os níveis de ensino. 

 Relevante é o facto de o Agrupamento ser a escola de referência para a educação de alunos cegos e 

com baixa visão do Distrito de Braga. Refere-se ainda que a população escolar de alunos com NEE é de 98 

alunos (6%), 14 dos quais são cegos ou com baixa visão.  
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De acordo com o quadro abaixo, e no que se refere às habilitações académicas das mães 1dos alunos, 

podemos referir que são desfavoráveis, uma vez que apenas 12,9% possuem curso superior, 

comparativamente com os 17,27% da média nacional (Censos 2011) e, sobretudo, com os 18,85% do 

concelho de Braga.   
 

Nível 

Ensino 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS DA MÃE 

SEM 

HAB. 

1º 

CICLO 

2º 

CICLO 

3º 

CICLO 

ENS. 

SEC. 
LIC. MEST. DOUT. 

PRÉ 0 20 9 45 47 15 5 1 

1ºCICLO 0 43 63 132 135 59 2 1 

2ºCICLO 7 32 46 81 61 27 2 0 

3ºCICLO 2 60 98 113 93 44 7 2 

SEC. 0 17 30 43 42 12 2 2 

TOTAL 9 172 246 414 378 157 18 6 

% 0,6 12,3 17,6 29,6 27 11,2 1,3 0,4 

% 0,6 59,5 27 12,9 

 

Conforme se pode ler no quadro seguinte, em matéria de emprego do pai2, 16% estão 

desempregados e cerca de três quartos trabalha por conta de outrem, maioritariamente em atividades 

operacionais e técnicas na indústria, pequeno comércio e serviços.  
 

Nível Ensino 
SITUAÇÃO PROFISSIONAL DO PAI 

Conta de outrem Conta Própria Desempregado Reformado 

PRÉ 85 11 40 0 

1ºCICLO 289 14 77 1 

2ºCICLO 153 29 32 0 

3ºCICLO 258 26 27 3 

SEC. 90 23 13 7 

TOTAL 875 103 189 11 

% 74,3 8,7 16 0,9 

 

Os dados precedentes sobre as habilitações académicas e situação do emprego demonstram que as 

famílias têm impacto nas baixas expetativas relativamente a uma trajétoria escolar longa e de sucesso dos 

seus educandos. 

                                                           
1 Opta-se por fazer uma análise centrada nas habilitações das mães, uma vez que há estudos que comprovam que as 
crianças passam, em média, mais tempo do dia com as mães do que com os pais. 
2 Considera-se que a situação profissional do pai é a mais relevante para a análise das condições socioeconómicas dos 
agregados familiares. 
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Ao nível da participação na vida das escolas, ela é muito visível na presença às reuniões com os 

diretores de turma e professores titulares de turma (cerca de 75%) em detrimento da participação em 

atividades e projetos, onde ainda se apresenta muito residual.  

Relativamente ao pessoal docente e não docente, os quadros seguintes sistematizam o perfil dos 

corpos profissionais atualmente em exercício. 
 

Caracterização do pessoal docente 

G
ru

p
o

 d
e 

re
cr

u
ta

m
e

n
to

 

Idade 

(anos) 
Género 

Tempo de 

serviço 

(anos) 

Situação 

profissional 

Antiguidade 

no AE (anos) 

Habilitação académica 

(a mais elevada) 

Formador 

(CCPFC) 

A
té

 3
0

 

31
 a

 4
0

 

41
 a

 5
0

 

+ 
5

0
 

 
M 

 
F A

té
 7

 

7
 a

 1
5

 

16
 a

 2
5

 

+ 
2

5
 

Q
u

ad
ro

 

Q
ZP

 

C
o

n
tr

at
ad

o
 

Até 

5 

6 a 

15 

16 

a 

25 

+ 

25 

B
ac

h
ar

e
la

to
 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
 

Es
p

ec
ia

liz
aç

ão
 

M
es

tr
ad

o
 

D
o

u
to

ra
m

en
to

 

100   6 2  8   4 4 6 2  1 5 2   8     

110  15 12 6 3 30 2 15 8 8 24 5 4 9 23 1  1 24 5 3  1 

200    2  2    2 2    2    1 1    

220   1 6 1 6   1 6 6 1  1 1 3 2  5 1 1   

230   2 6 2 6  1 2 5 7  1 1 4  3 1 6 1   1 

240   2 2 2 2   2 2 4    1 3   2  2  1 

250    3 1 2    3 3   1  1 1  2  1  1 

260    1 1     1 1     1   1     

290  2 1  2 1  2 1    3 2 1    2 1    

300   6 10 2 14   2 14 15  1 1 5 8 2  11 2 3  5 

330   3 5  8   1 7 8    3 3 2  7 1   1 

350  1    1  1   1    1    1     

400  1  6 2 5  1 1 5 6  1 1 1 4 1  7    2 

410    3 2 1    3 3    2 1   1 2   2 

420  1 1 2  4  1 1 2 3  1 1 1 2   2 1 1   

430    1  1    1 1     1   1     

500  1 4 6 5 6  1 3 7 10  1 1 2 5 3  9 1 1  2 

510  4 3 1 2 6  4 3 1 6  2 2 5 1   5  1 2 2 

520   3 4 1 6   1 6 7   1  3 3  7     

530    1  1    1 1   1    1      

550  1 3 1 3 2  1 4  5   1 3 1  1 2 1 1  2 

600    3 1 2    3 3     2 1  3     

620  1 6 2 6 3   6 3 9    4 4 1  6  3   

910  2 1 3 4 2  1 2 3 5  1 3 3     4 2  2 

930  2 1 1 1 3 1 1 1 1 2  2 2 2     4   2 

TOTAL  31 55 77 41 122 3 29 43 88 138 8 17 29 69 46 19 5 112 25 19 2 24 

 

Caracterização do pessoal não docente 
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1.1 – Diagnóstico 

 

O diagnóstico resulta dos relatórios TEIP e dos Planos de Melhoria dos anos letivos anteriores, bem 

como das reflexões produzidas pelos diferentes intervenientes, nomeadamente alunos, encarregados de 

educação, pessoal docente e não docente.  

Decorrente destas sessões, procedeu-se à atualização da análise SWOT já existente (conforme 3.1), 

ponto de partida para a definição das áreas prioritárias de intervenção (conforme 4.) e respetivas estratégias 

específicas. 

Assistentes 

Idade (anos) Sexo 
Tempo serviço (anos) 

Situação 

profissional 
Habilitação académica 

Antiguidade no AE 

(anos) 

A
té

 3
0

 

3
1

 a
 4

0
 

4
1

 a
 5

0
 

+ 
5

0
 

M F 

A
té

 7
 

7
 a

 1
5

 

1
6

 a
 2

5
 

+ 
d

e 
2

5
 

Q
u

ad
ro

 

O
u

tr
o

s 

4
º 

an
o

 

6
º 

an
o

 

9
º 

an
o

 

1
2

º 
an

o
 

C
u

rs
o

 S
u

p
er

io
r 

A
té

 5
 

6
 a

 1
5

 

1
6

 a
 2

5
 

+ 
d

e 
2

5
 

Técnicos 
 1 3 6 2 8  1 4 5 10     9 1 1 4 4 1 

Operacionais 1 13 18 30 13 49 11 11 24 16 57 5 6 9 17 28 2 11 14 25 12 

Total 1 14 21 36 15 57 11 12 28 21 67 5 6 9 17 37 3 12 18 29 13 
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1.2  – Situação atual do Agrupamento – Análise SWOT 
 

Forças / Pontos Fortes 
(atributos da UO que ajudam a alcançar os seus objetivos - tudo o que é de origem 

interna, ou seja, a UO tem o controlo e o poder de os mudar, e ajudam a UO a atingir 
as suas metas) 

Fraquezas / Pontos Fracos 
(atributos da UO que prejudicam o cumprimento dos seus objetivos - têm 
origem interna, ou seja, a UO tem o controlo e o poder de os mudar, mas 

dificultam a consecução das metas) 

S1 Equipa TEIP ativa e em forte articulação para o cumprimento do projeto. W1 Dificuldades em fidelizar alunos na transição do ensino básico para o ensino secundário. 

S2 Forte participação dos alunos nas diversas modalidades do desporto Escolar (14 equipas), com 
resultados relevantes a nível local e nacional. 

W2 Dificuldades na mobilização dos atores internos para a produção de mudanças. 

S3 Proximidade física da escola sede e da EB23. W3 Alteração forçada da cultura organizacional escolar provocada pelo movimento "em massa" de 
docentes entre as escolas. 

S4 Único Agrupamento do distrito de Braga com funcionamento simultâneo do ensino articulado da 
música e da dança. 

W4 Demora na construção da identidade do Agrupamento. 

S5 Existência de recursos humanos qualificados. W5 Níveis de indisciplina ainda consideráveis. 

S6 Boa imagem externa do AE, ao nível do apoio aos alunos NEE. W6 Taxas de insucesso relativamente elevadas, principalmente no 3º ano do 1º ciclo e no 2º ciclo. 

S7 Escola de referência para alunos cegos e com baixa visão do distrito de Braga. W7 Níveis de insucesso a matemática muito elevados, na sequência da desmobilização precoce 
para a aprendizagem da disciplina. 

S8 Existência de alguns PDE que servem de suporte a atividades emblemáticas e abrangentes. W8 Insuficiente articulação curricular entre os diferentes níveis de educação/ensino. 

S9 Funcionamento em todo o ensino básico de equipas educativas de ano. W9  Algumas dificuldades a nível da publicitação das atividades/acesso à informação. 

S10 Produção de publicações de natureza diversa, envolvendo alunos e professores, que contribuem para 
a melhoria da imagem do Agrupamento. 

W10  Descontinuidade da publicação anual do Andarilho. 

S11 Realização de projetos e atividades com impacto junto da comunidade. W11  Intervenção pouco assertiva de alguns pais/EE na resolução de problemas/gestão de conflitos. 

S12 Resultados da avaliação externa quase sempre superiores às médias nacionais. W12  

S13  Serviço estratégico prestado pelas bibliotecas escolares. W13  
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S14 Constituição de uma turma de ensino secundário DE in classroom. W14  

S15 A média dimensão das escolas favorece uma proximidade afetiva. W15   

Oportunidades 
(condições ou possibilidades externas à UO que poderão favorecer o cumprimento dos seus objetivos - a 

UO não tem o controlo e não as pode mudar, mas deve rentabilizá-las para a consecução das suas metas. É 
uma oportunidade comum a todos e aconteceria mesmo se a UO não existisse) 

Ameaças / Constrangimentos 
(condições ou possibilidades externas à UO que poderão ameaçar o cumprimento dos seus 

objetivos - a UO não tem o controlo e não as pode mudar. Caso a UO não as tenha em conta, 
dificultam a consecução das metas. É uma ameaça comum e aconteceria mesmo se a UO não 

existisse) 

O1 Recursos adicionais TEIP e implementação de estruturas e medidas/ações associadas. T1 
Degradação física da escola sede e da EB23, respetivamente com 28 e 32 anos, com a 
consequente desadequação das instalações escolares ás necessidades atuais, como são 
exemplo a inexistência de um pavilhão gimnodesportivo e de um auditório. 

O2 Financiamento POPH para a concretização de algumas atividades. T2 Rede deficiente de transportes públicos com implicações no nível de atratividade das escolas. 

O3 Existência de instituições que estabelecem parcerias com o Agrupamento. T3 Escolas secundárias e básicas do centro urbano recentemente requalificadas com impacto com 
o nível de atratividade das nossas escolas. 

O4 Desafios colocados ao Agrupamento no sentido da participação em iniciativas locais e nacionais. T4 Pressão exagerada para a participação em atividades locais, regionais e nacionais. 

O5  Dinâmicas das associações de pais. T5 Mudanças constantes dos programas, metas e orientações estabelecidas a nível central. 

O6   T6 Famílias desestruturadas e com reduzidas expetativas relativamente a uma trajetória escolar 
de sucesso para os seus educandos. 

O7   T7 Políticas de gestão de recursos humanos com reflexo no envelhecimento do pessoal docente e 
não docente. 

O8   T8 Mudanças organizacionais profundas na distribuição do serviço letivo no 1º ciclo. 

O9   T9 Pouca diversificação da oferta formativa a nível dos cursos profissionais. 

O10   T10 Abandono/absentismo elevado nos alunos de etnia cigana. 

O11   T11 Insuficiente intervenção precoce na educação pré-escolar. 

O12   T12 Falta de oportunidades de formação do pessoal não docente para lidar com as problemáticas 
existentes nas escolas. 

O13  T13 Existência, no 1º ciclo, de mais de um ano de escolaridade na mesma turma. 
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O14  T14 Descontinuidade ao nível do ensino articulado da música. 

O15  T15 Localização periférica do Agrupamento, sobretudo da Escola Secundária. 
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1.3 – Avaliação externa 

 

A Equipa de Avaliação Externa atribuiu a avaliação de “MUITO BOM” nos seguintes domínios: 

“resultados”, “prestação do serviço educativo” e “liderança e gestão”.  

Nesta sequência, realçou os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento: 

• As medidas e estratégias pedagógicas implementadas, com impacto significativo nos resultados obtidos, 

sobretudo no ensino básico. 

• O envolvimento e a interacção com a comunidade, visando a integração e a formação global de todos os 

alunos. 

• O trabalho colaborativo entre docentes nas várias etapas do processo educativo e na definição de medidas 

de promoção do sucesso, com efeitos positivos nos resultados alcançados. 

• As práticas inclusivas transversais a toda a comunidade escolar e a diversidade de respostas educativas 

aos alunos com necessidades educativas especiais, com impacto nas suas aprendizagens e no seu bem-

estar. 

• A liderança do diretor e da sua equipa, reconhecida por toda a comunidade educativa, refletindo-se num 

bom ambiente educativo e institucional. 

• A gestão criteriosa dos recursos humanos, tendo sempre em consideração os seus percursos profissionais 

e a valorização das competências dos trabalhadores. 

• Os circuitos de comunicação interna e externa para divulgar as atividades, a oferta formativa e afirmar a 

qualidade do serviço educativo prestado à comunidade. 

Por outro lado, a equipa de avaliação entende que as áreas onde o Agrupamento deve incidir 

prioritariamente os seus esforços para a melhoria são as seguintes: 

• A identificação de fatores explicativos do insucesso, que permitam a implementação de estratégias 

ajustadas em ordem à melhoria dos resultados, particularmente na disciplina de matemática dos 9º e 12º 

anos. 

• O desenvolvimento de mecanismos de acompanhamento do percurso escolar dos alunos utilizando, para 

o efeito, indicadores claros que permitam (re)orientar o processo formativo. 

• A construção de um projeto educativo coerente com a realidade do Agrupamento, que fomente o sentido 

de identificação e de pertença de toda a comunidade educativa, contribuindo para a sua consolidação. 

• A reformulação de todo o processo de autoavaliação numa estrutura única que abarque todas as áreas de 

funcionamento do Agrupamento. 
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2 – O NOSSO CONCEITO DE EDUCAÇÃO E DE ESCOLA 

 

2.1 – A missão e a ambição estratégica  

 

Missão das escolas em geral: Construir o sucesso escolar para todos. 

Lema: “Da aprendizagem à cidadania ativa”. 

Ambição Estratégica: Consolidar o Agrupamento de Escolas de Maximinos como um Agrupamento 

de Escolas de referência ao nível educativo e formativo, destacando-se pela oferta de ensino 

articulado de dança e música. 

 

2.2 – Valores e princípios 

 

No nosso Agrupamento, o ato educativo deve contribuir para promover: 

• a satisfação das necessidades cognitivas, sociais, afetivas e de valores (Bem/Bom, Belo, 

Verdadeiro); 

• a liberdade, a democracia e o pluralismo; 

• a autonomia e a tomada de decisão; 

• a solidariedade; 

• a coesão social; 

• a lealdade, a honestidade e a sinceridade; 

• a empatia, o respeito mútuo e a assertividade; 

• a tolerância e a cooperação; 

• a valorização da dimensão humana do trabalho; 

• a utilização criativa dos tempos livres; 

• estilo de liderança forte, facilitador e democrático;   

• cultura de responsabilidade partilhada por toda a comunidade educativa; 

• processos participativos e tomadas de decisão conjuntas; 

• primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os administrativos; 

• transparência dos atos de gestão; 

• estabilidade e eficiência da gestão escolar; 
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• práticas de formação centradas na escola, reflexivas e de estímulo à mudança necessária; 

• intervenção disciplinar, em tempo oportuno, subordinada a critérios pedagógicos; 

• implementação de medidas de discriminação positiva e de flexibilização educativa; 

• combate a processos de exclusão; 

• procura permanente de melhoria das escolas e das respostas à comunidade, mobilizando os 

diferentes intervenientes num processo interativo, mantendo as dinâmicas do Agrupamento; 

• práticas de avaliação de desempenho e de autoavaliação institucional promotoras do 

desenvolvimento organizacional e da implementação de processos de melhoria. 

 
 

2.3 – Atuação do pessoal docente 

 

O professor, como agente da mudança, deve reger-se pelos princípios da 

cooperação/investigação/reflexão/produção, enquadrando-se no seguinte perfil: 

• revelar abertura ao aperfeiçoamento das competências profissionais, quer ao nível da escola, 

quer ao nível da sala de aula; 

• envolver os alunos nos processos de aprendizagem e incentivando a atividade prática; 

• estar disponível para a auto-formação, investigação e inovação educacional; 

• manter-se atualizado no que diz respeito à área que leciona; 

• estar disponível para partilhar e, também, aprender com a experiência dos seus pares; 

• favorecer a sequencialidade da trajetória escolar; 

• revelar tranquilidade, firmeza e compreensão; 

• manifestar abertura e respeito pelos valores universais; 

• adaptar-se às condições existentes e contribuir para a sua melhoria; 

• respeitar um código deontológico implícito à sua função; 

• utilizar o sentido crítico de forma construtiva; 

• estar atento à deteção de dificuldades de aprendizagem e desenvolver estratégias para a sua 

superação; 

• prever atividades de enriquecimento para os alunos de mérito escolar; 

• admitir perspetivas diferentes e aceitá-las democraticamente; 

• promover atividades que conduzam a aprendizagens com significado no quotidiano dos alunos; 

• estar consciente da importância da interrelação Escola/Comunidade; 
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• incentivar os pais/EE a colaborar com a  Escola/DT/Professores na promoção do sucesso escolar 

do seus educandos; 

• estar disponível para novas dimensões educativas. 

 

2.4 – Atuação discente 

 

A atuação dos alunos deve pautar-se pelo cumprimento das normas previstas no Regulamento Interno e 

demais regras definidas em cada conselho de turma e, ainda, de acordo com o Programa Motivar para o 

Sucesso (PMS). 

Com a garantia de verem respeitados os seus direitos, é exigido aos alunos: 

• assumir-se como estudantes, empenhando-se ativamente no trabalho escolar, quer na sala de 

aula quer em casa; 

• ser solidário com a verdade e a justiça, tolerante, respeitador do ambiente e defensor dos 
direitos humanos;  

• respeitar a autoridade dos professores e funcionários;  

• zelar pela conservação e asseio das instalações e material escolares. 

Os alunos devem, ainda, empenhar-se na prática de atividades culturais ou desportivas enquanto 

componentes de uma formação integral e como forma de promoção de um estilo de vida seguro e saudável. 

 

2.5 – Atuação do pessoal não docente 

 

O pessoal não docente tem um papel relevante na formação dos alunos; a sua atuação deve orientar-se no 

sentido de: 

• colaborar, de forma prestável, com os professores e com os órgãos de administração e gestão; 

• garantir um relacionamento de respeito mútuo com todos os elementos da comunidade 

educativa, em particular, com os alunos. 

 

 

 

2.6 – Atuação dos encarregados de educação 
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Os primeiros responsáveis pela formação integral dos alunos são os encarregados de educação; a sua atuação 

deve orientar-se no sentido do cumprimento de competências parentais com impacto no desenvolvimento 

pessoal e social da criança/jovem, nomeadamente: 

• acompanhar, com regularidade, a integração e desenvolvimento da criança enquanto frequenta 

o JI;   

• acompanhar, com regularidade, a vida escolar do seu educando verificando o cumprimento das 

tarefas indicadas pelo(a) professor(a), o comportamento e a assiduidade; 

• colaborar com a escola e os professores na resolução das situações que perturbem o normal 

funcionamento das aulas; 

• participar em projetos escolares. 

 

 

2.7 – Atuação da autarquia 

 

A autarquia participa na realização de um serviço público de educação; a sua atuação deve orientar-se no 

sentido de: 

• colaborar com as escolas nas tarefas de planeamento e concretização das suas atividades, 

nomeadamente ao nível da gestão do pessoal não docente das escolas básicas e da educação 

pré-escolar, das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico e da 

gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, de acordo com o contrato de 

execução de transferência de competências em matéria de educação, com o Município de Braga 

– Contrato n.º 242/2009, 2ª série do Diário da República n.º156 de 13 de agosto.  

• responsabilizar-se pelo cumprimento das suas obrigações. 

 

2.8 – Atuação de outras entidades 

 

Ao abrigo de protocolos e outros acordos estabelecidos ou a estabelecer, entidades de natureza 

diversa podem contribuir para a consecução dos objectivos do presente Projeto Educativo, colaborando com 

o Agrupamento no desenvolvimento de acções do âmbito do respectivo campo de atividade. 

 

 

3 – ÁREAS DE INTERVENÇÃO  



 

 

Projeto Educativo 

 

 

 

 

18 

 

Este projeto apresenta cinco áreas de intervenção prioritária enquadradas pelo lema “Da 

aprendizagem à cidadania ativa”. 

1ª área de intervenção – Resultados escolares dos alunos. 

2ª área de intervenção – Indisciplina. 

3ª área de intervenção – Abandono/absentismo. 

4ª área de intervenção – Identidade do agrupamento. 

5ª área de intervenção – Captação e fidelização de alunos. 

 

4 – OBJETIVOS DO PROJETO 

 

Em articulação com as áreas de intervenção priorizadas elencadas pretende-se atingir os seguintes 

objetivos gerais: 

 

 

Áreas/Problemas de 
intervenção prioritária 

Objetivos gerais 

 
Resultados escolares dos 

alunos 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação interna, 
sobretudo a Matemática. 

Melhorar os resultados escolares dos alunos na avaliação externa, 
sobretudo a Matemática. 

Implementar situações de supervisão pedagógica no AE. 

Melhorar a matriz pedagógico-organizacional.      

Disponibilizar oferta formativa que potencie a melhoria dos resultados. 

Indisciplina 
Reduzir os níveis de indisciplina, diminuindo o número de participações 
de ocorrência e de medidas disciplinares. 

Criar espaços de reflexão sobre esta temática. 

Abandono/absentismo 
Anular o abandono escolar. 

Reduzir os níveis de absentismo. 

Estabelecer parcerias com instituições locais. 

Identidade do 
Agrupamento 

Construir a identidade do Agrupamento através da valorização da sua 
vertente simbólica. 

Desenvolver projetos estruturantes com a interação de todos os 
níveis/escolas. 

Promover espaços de reflexão envolvendo todos os intervenientes no 
processo educativo. 

Envolver toda a comunidade na melhoria dos espaços físicos. 

Captação e fidelização de 
alunos 

Desenvolver iniciativas no sentido da captação e fidelização de alunos. 

Promover uma oferta educativa atrativa para os alunos. 

 

5 – LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO 
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5.1 – Projeto curricular 

 

As linhas de desenvolvimento do projeto curricular (consultar Apêndice B) devem privilegiar a 

questão da sequencialidade dos três ciclos do ensino básico (em conjunto com a educação pré-escolar) e do 

ensino secundário, concretizando-se em aprendizagens significativas, articuladas entre si e que visem a 

formação integral das crianças e dos jovens. 

 Nestes pressupostos, o projeto curricular deve realçar: 

1 – Ofertas complementares: Educação Estética e Artística, Iniciação à Programação, Formação 

Cívica, Expressão Dramática, Arte e Cidadania e Tecnologia da Imagem. 

2 – Cooperação/articulação entre os docentes dos diferentes níveis de educação e ensino. 

Deve assegurar-se: 

- a passagem de informação sobre os alunos, na transição pré-escolar/1º ciclo, 1º ciclo/2ºciclo e 2º 

ciclo/3º ciclo; 

- o desenvolvimento de projetos de ensino experimental desde o nível pré-escolar até ao final da 

escolaridade básica, na perspetiva dos novos desafios tecnológicos e técnicos; 

- a concretização de sessões de análise da sequência de conteúdos programáticos, do 1º ano ao 9º 

ano, designadamente em Português e na Matemática, definindo listagens faseadas de pré-requisitos a ter 

em conta nos processos de transição, dentro do mesmo ciclo ou entre ciclos diferentes; 

- a aplicação de mecanismos de supervisão. 

3 – Afirmação da identidade do Agrupamento e da imagem de cada escola, apostando na divulgação 

sistemática das atividades internas que envolvam alunos, docentes e não docentes. 

 

 5.2 – Avaliação das aprendizagens 

 

a) A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os 

documentos curriculares em vigor. 

b) É importante valorizar a lógica de ciclo, que contempla a perspetiva de evolução/progressão de 

cada aluno. 

c) Deve-se promover a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, assim como a auto e a 

heteroavaliação, com o recurso sistemático a instrumentos diversificados de registo de avaliação. 
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d) O processo de avaliação é da responsabilidade do professor titular de turma (ouvido o conselho 

de docentes) e dos conselhos de turma (sob proposta dos professores de cada disciplina). 

e) No 1º, 2º e 3º ciclos, a avaliação dos alunos determina a sua entrada nos quadros de valor, de 

excelência e de melhoria significativa, de acordo com o que é definido no Regulamento Interno. 

 

 5.3 – Educação especial 

 

A educação especial é assegurada pelos grupos de recrutamento 910 e 930 e tem por objetivos a 

inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem 

como a promoção da igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 

uma adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o emprego das 

crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente. 

Os apoios especializados visam responder às necessidades educativas especiais dos alunos com 

limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou mais domínios de vida, decorrentes 

de alterações funcionais e estruturais, sensoriais, de caráter permanente, resultando em dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da orientação e mobilidade, da autonomia, das 

atividades da vida diária, do relacionamento interpessoal e da participação social. 

As respostas educativas são individuais e diferenciadas e atendem ao perfil de funcionalidade de cada 

aluno, atenuando as suas necessidades educativas. Terão como fatores facilitadores os recursos que se 

venham a disponibilizar na comunidade e os atualmente existentes no AE Maximinos: Desporto Adaptado – 

Boccia e Goalball; Centro de Aprendizagem e Socialização para a Autonomia – CASA; Horta Pedagógica; 

dinamização de oficinas (ex.: quilling; trapilho; culinária); Ensino Articulado da Música e Ensino Articulado da 

Dança; protocolos/parcerias com instituições (ex.: APECDA, APPACDM, APCB, ACAPO, CERCI Braga, ÍRIS, 

Equipa Local de Intervenção – ELI; Unidade de Saúde Familiar de Maximinos; Hospital de Santo António – 

Porto; Câmara Municipal de Braga; União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade; União de Freguesias 

de Ferreiros e Gondizalves; União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe; Colégio de S. Caetano; Centro de 

Formação de Braga-Sul; Gabinete para a Inclusão – Uminho; CPCJ; BConcept Store; ATARAXIA; Groselha 

Espim; Salão ANNECY). 

 
 
 
 

5.4 – Relação escola/famílias 
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a) A participação e responsabilização dos encarregados de educação no processo educativo dos seus 

educandos implica o diálogo permanente com a escola, em reuniões regulares ou encontro individual com 

os diretores de turma/professores e educadores; estes contactos constituem um momento informal de 

formação, no sentido de que as famílias possam prestar um melhor acompanhamento aos nossos alunos. 

b) A marcação da hora de atendimento do diretor de turma/professor deve ir, na medida do possível, 

ao encontro da disponibilidade dos encarregados de educação e, portanto, garantir a presença do maior 

número possível. 

c) No final do ensino básico, é necessário aprofundar os contactos entre a escola e a família com vista 

ao acompanhamento pelos encarregados de educação do Programa de Orientação Vocacional contribuindo 

para uma melhoria da definição do percurso escolar/profissional dos alunos, assim como desenvolver 

mecanismos de acompanhamento do percurso escolar dos alunos. 

d) A comunidade em geral e as famílias em particular devem ser chamadas a participar nas atividades 

mais relevantes das escolas. 

e) Os pais/encarregados de educação devem ter oportunidade de participar nas escolas em sessões 

de (in)formação sobre temáticas relevantes ao nível da Educação. 

f) Os pais/encarregados de educação serão incentivados e terão prioridade na frequência de Cursos 

EFA Básico e EFA Secundário na escola sede. 

 

5.5 – Administração e gestão 

 

a) É pertinente a melhoria do funcionamento das escolas ao nível das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) 

b) Na constituição das turmas e horário dos professores, será privilegiado o princípio das equipas 

educativas/pedagógicas, agrupando os mesmos professores pelo mesmo grupo de turmas, de modo a 

viabilizar a coordenação multidisciplinar. 

c) Sobre a constituição das turmas, elas devem ser heterogéneas, permitindo o “ensino mútuo” ou 

tutoria mas cada turma não deve ter um número exagerado de alunos com dificuldades de aprendizagem; 

assim, não se considera aconselhável o princípio das turmas de nível, embora nessas turmas heterogéneas 

possam ser considerados grupos de nível. 

d) Serão incentivadas as práticas de permuta entre docentes no interior do conselho de turma como 

forma de assegurar o cumprimento da totalidade dos tempos letivos. 
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e) O sistema de administração e gestão dará oportunidade ao exercício, pelos alunos, de 

competências de participação ativa e responsável, por exemplo, na reformulação do Regulamento Interno, 

no desempenho de cargos e no processo de eleição da Associação de Estudantes.  

f) A implementação da Avaliação de Desempenho do pessoal docente e não docente terá como 

objetivo fundamental a melhoria do serviço educativo prestado.  

 

5.6 – Gestão e formação de recursos humanos 

 

a) A distribuição do serviço docente e não docente deve ser feito de acordo com o perfil individual. 

b) São valorizadas as práticas de formação centradas em contextos de trabalho na área disciplinar do 

docente; após se ter desenvolvido uma ação no âmbito das dinâmicas de implicação, conhecimento e 

melhoria das lideranças de topo e intermédias, podem inventariar-se, desde já, algumas temáticas 

principalmente relacionadas com as prioridades deste Projeto: 

 

Ano letivo Domínio3 Destinatários Tipologias4 Ações/Temáticas 

2015/16 

Domínio A 

Docentes de 
Matemática - ensino 
básico e secundário 
(GR 110, 230 e 500). 

Tipo 4 
Articulação interciclos 

ao nível da 
Matemática. 

Domínio A 

Docentes de 
Português - ensino 
básico e secundário 
(GR 110, 220 e 300). 

Tipo 4 
Articulação interciclos 
ao nível do Português. 

Domínio A 
Docentes GR 100 e 

110 
Tipo 4 

Articulação Pré-
escolar/1º ciclo 

Domínio A 
Docentes 2º e 3º 

ciclos e secundário 
Tipo 1 

Promoção da disciplina 
em contexto sala de 

aula. 

2016/17 

Domínio A 
Docentes GR 100 e 

110 
Tipo 1 

Promoção da disciplina 
em contexto sala de 

aula. 

Domínio A Pessoal não docente Tipo 1 
Promoção da disciplina 

e da segurança em 
espaços comuns. 

2017/18 A definir em Plano de Ação Anual até 15 de junho de 2017. 

 

                                                           
3 (Domínio A - Gestão de Sala de Aula; Domínio B – Articulação e supervisão pedagógica; Domínio C – Monitorização e 
Avaliação; Domínio D – Metodologias Mais Sucesso. 
4 TIPO 1 - Regulação do ambiente de sala de aula; TIPO 2 - Pedagogia diferenciada; TIPO 3 / 4 – Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / aprendizagem na área da Matemática / do Português; TIPO 5 - Articulação e supervisão 
pedagógica; TIPO 6 - Monitorização e Avaliação; TIPO 7 / 8 – A Metodologia Fénix / Turma Mais. 
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c) Articulação com o Centro de Formação Braga/Sul no âmbito do plano de formação plurianual a 

que o mesmo se obriga por força da lei. 

 

5.7 – Infra-estruturas, espaços e equipamentos  

 

a) A construção de um pavilhão gimnodesportivo e a intervenção ao nível dos espaços exteriores são 

consideradas como fundamentais para a satisfação das necessidades educativas dos alunos sendo, por isso, 

essencial a renovação dos contactos com as entidades competentes.  

b) a requalificação da EB23 e da Escola Secundária constitui igualmente uma necessidade premente, 

nomeadamente a urgência da remoção da cobertura de amianto da EB23 e a manutenção do piso do campo 

de jogos (justificada em acréscimo pela falta de pavilhão gimnodesportivo). 

c) Quanto a recursos materiais e financeiros, pretende-se uma gestão racionalizada tendo em conta 

os recursos disponíveis; sobre este aspeto, a política do Agrupamento passa por apresentar candidaturas aos 

projetos/programas disponíveis, como forma de obtenção acrescida de recursos. 

d) Serão desencadeadas medidas que garantam a manutenção e atualização dos equipamentos e 

material didático de todas as escolas, de modo a garantir, nomeadamente, o funcionamento de Cursos 

Profissionais e outras ofertas que venham a surgir. 

 

5.8 – Parcerias e protocolos 

 

A comunidade envolvente é muito rica em número e qualidade das instituições e organizações nela 

inseridas. A título de exemplo, enumeramos aqui algumas delas com as quais o Agrupamento já teve ou tem 

algum tipo de interação, desde a parceria ao protocolo de colaboração ou à simples relação pontual: - 

Ginasiano – Ensino Articulado da Dança, - Companhia da Música – Ensino Articulado da Música; - 

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian – Ensino Articulado da Música; - Universidade do Minho (A 

Minha Escola de Ciências, colaboração em estudos de caso no âmbito de programas doutorais, supervisão 

de estágios de formação inicial); - Universidade Católica Portuguesa (estágios curriculares de psicologia, 

plano de acompanhamento externo TEIP); - CPCJ (projeto de Mediação Escolar; encaminhamento de alunos; 

participação no CG); - Centro de Saúde; - IDT (projeto +Atitude no âmbito do PORI; requisição de 

conferencistas para sessões com EE); - Cruz Vermelha Portuguesa (projeto +Atitude no âmbito do PORI; 

transporte de alunos); - Câmara Municipal de Braga; - BragaHabit (CAF do CE da Naia e CE de Maximinos), 

CQEP e iniciativas pontuais de caráter educativo; - Centro Cultural e Social de Ferreiros (CAF; ATL); - Centro 
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Cultural e Social de Santo Adrião (Programa Escolhas); - Uniões de Juntas de Freguesia (colaboração em 

atividades das escolas; material de expediente e limpeza); - Braga Digital (Portal Pedagógico); - CFAE 

Braga/Sul (formação de pessoal docente e não docente realizada também por docentes do quadro deste AE); 

- Centro de Solidariedade de Braga (Projeto Homem; Projeto Atena); - Museu D. Diogo de Sousa (atividades 

das escolas); - Museu da Imagem; - Museu dos Biscaínhos (atividades dirigidas às escolas); - Casa do Professor 

(formação de pessoal docente); - Cáritas Diocesana de Braga; APECDA (CRI – Centro de Recursos para a 

Inclusão); - Agência Nacional Erasmus+; - Colégio de S. Caetano (cedência de espaços); - BRAVAL (visitas de 

estudo; atividades na escola); - ES Alberto Sampaio (desporto escolar – Ginástica Artística); - ES Carlos 

Amarante (também escola de referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão); - Fundação 

Ilídio Pinho (Concurso Ciência na Escola). 

Em particular, para a consecução dos objetivos deste projeto, considera-se prioritário o 

estreitamento de laços com os meios de comunicação social de entre os quais se destacam os jornais locais.  

 

6 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 O organograma do Agrupamento deve incluir as seguintes estruturas: 
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Órgãos de direção, administração e gestão 
 
 

Conselho Geral 

Diretor 

Subdiretor 3 Adjuntos 

Coordenadores 
Estabelecimento 

 

Conselho 
Pedagógico 

Coordenação 
Avaliação Interna 

Presidente 

Diretor 

Vice Presidente 
Subdiretor 

Secretária 
Coordenador 
Técnico dos 

Serviços 
Administrativos 

Coordenador  
Iniciativas Novas 
Oportunidades 

 

Coordenador 
Departamento 

Pré-Escolar 

Coordenador 
Departamento 

1º Ciclo 

Coordenador 
Departamento 

Línguas 

Coordenador 
Departamento  
Mat. e Ciências 
Experimentais 

Coordenador 
Departamento 

Expressões 

Coordenador 
Departamento 

Ciências Sociais e 
Humanas 

Coordenador 
Departamento Educação 

Especial 

Coordenador 
Projetos Des. Educativo 

Coordenador  
BE/CRE 

Coordenador  
DT 

Coordenador  
Ano 1º ciclo 

Coordenador  
Ano 2ºciclo 

Coordenador  
Ano 3º Ciclo 

Equipa  
TEIP 

Coordenador  
TEIP 

Conselho 
Administrativo 

 

Secção 
Avaliação de 
Desempenho 

Docente 
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Estruturas de coordenação e supervisão educativa 
 
 
 
 

Coordenadores 
Diretores 
 de Turma 

Coordenadores 
Departamentos 

Curriculares 

Conselho Docentes  
1º ciclo 

Departamentos 
Curriculares 

 
Subcoordenadores 

Grupos de 
recrutamento 

Conselho  
 Diretores 
 de Turma 

Conselho  
de Turma 

Conselho 
Coordenadores  

de Ano 
 

Gabinete 
Mediação 

Orientação 

Vocacional 

 
Serviços Técnicos 

Serviços Operacionais 

Coordenador Técnico dos 
Serviços Administrativos 

Coordenador 
Assistentes 

Operacionais 

 

Assistentes Técnicos Assistentes 
Operacionais 

Outras estruturas e serviços 
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7 – AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 A avaliação do Projeto Educativo (PEE) cruza-se necessariamente com a Avaliação Interna, sendo esta 

última mais abrangente e, também, com o processo de avaliação do Projeto TEIP e da Biblioteca (MABE), que 

integram o PEE, e a que estamos obrigados semestralmente e anualmente, respetivamente; naturalmente 

que, quando se avalia a escola e o grau de concretização do Plano Anual de Atividades, que operacionaliza o 

PEE, está-se implicitamente a avaliar o Projeto Educativo, uma vez que o Plano decorre das grandes 

orientações do Projeto Educativo.  

A avaliação interna e do projeto têm caráter eminentemente formativo e de autoavaliação, 

revelando o alcance dos objetivos e os êxitos e fracassos detetados, e articular-se-ão com processos de 

avaliação externa. 

O relatório anual, da responsabilidade do coordenador da avaliação interna, deixa aberta a 

possibilidade de se sustentar um processo de reflexão coletiva, nos diversos órgãos, permitindo introduzir 

correções necessárias, em momentos adequados; sendo uma avaliação parcelar, complementa os 

momentos formais de divulgação do relatório final. 

Os resultados do processo de avaliação interna, discriminando o cumprimento das tarefas previstas, 

o que foi realizado e como foi realizado, o que não foi possível realizar, o balanço da ação e do resultado 

final, numa perspetiva crítica, são publicados sob a forma de um relatório final que é apresentado ao 

Conselho Pedagógico e enviado ao Conselho Geral para apreciação. 

Os relatórios finais são amplamente divulgados interna e externamente pelos meios adequados.  
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8 – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

Para uma melhor explicitação das responsabilidades neste projeto apresenta-se uma matriz que lista 

as estratégias/atividades.  

 

Designação Flexibilizar a Ação Educativa 
Áreas/Problemas Resultados escolares dos alunos. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Criação de situações de grupos homogéneos a Português e Matemática 
através do desdobramento do grupo turma (turmas com 2 níveis), 
principalmente no 1º e 2º anos. 

Criação de situações de grupos homogéneos – “turmas duplas" - a 
Português e Matemática no 2º ciclo, de modo a incentivar a melhoria 
dos resultados de todos os alunos, incluindo também os que têm 
facilidade de aprendizagem. 

Criação de situações de assessorias em turmas do 4º ano com um 
docente de Matemática do 2º ciclo ou do 1º ciclo com formação no GR 
230. 

Afetação destas dinâmicas a professores do quadro de escola. 

Definição das turmas em que vão funcionar as dinâmicas enunciadas. 

Criação da turma SOS (Success On Sight) para alunos em alto risco de 
absentismo e insucesso repetido, após a definição pelos conselhos de 
turma/equipas de ano, em articulação com os alunos/famílias, de 
planos de intervenção individual. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Docente do QA do GR 110, 220 ou 230. 
Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências 
Experimentais ou de Línguas. 

 

Designação Discriminação Positiva 
Áreas/Problemas Resultados escolares dos alunos. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades de 
aprendizagem dos alunos no 1º ciclo, através de procedimentos de 
sinalização e de constituição de grupos isolados de alunos. 

Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades de 
aprendizagem dos alunos no 5º ano, através de procedimentos de 
trabalho colaborativo entre os docentes do 1º ciclo e do 2º ciclo ao 
nível do apoio ao estudo, em Matemática. 

Criação de mecanismos de recuperação das dificuldades de 
aprendizagem dos alunos dos 2º e 3º ciclos "desmobilizados" para a 
Matemática, através da orientação para tarefas específicas de modo a 
trabalhar pré-requisitos com recurso a atividade prática (manipulação 
e construção de materiais). 

Afetação destas dinâmicas a professores do quadro de escola. 

Sinalização dos alunos abrangidos pelas dinâmicas enunciadas. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Docente do QA do GR 110. 
Coordenador do Departamento do 1º ciclo. 
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Designação Aprender é Divertido 

Áreas/Problemas 
Resultados escolares dos alunos. 

Captação e fidelização de alunos. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Definição, ao nível do Plano Anual de Atividades, de iniciativas do tipo: 
Desporto Escolar, TST, Peddy-paper, Olimpíadas da Matemática, Jogos 
Matemáticas, Torneio do Mastermind, Concurso de Leitura, 
Olimpíadas do Ambiente, etc.. 

Organização e avaliação das atividades. 

Atribuição de prémios, nomeadamente aos alunos integrados nos 
quadros de mérito, em sessões organizadas para o efeito. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Docente do QA do GR 230 ou 500. 
Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educativo. 

 

Designação Gabinete de Mediação e Orientação Escolar (GMOE) 

Áreas/Problemas 
Indisciplina. 

Abandono/Absentismo. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Aplicação de programas de intervenção junto dos alunos e famílias 
sinalizadas. 

Acompanhamento dos alunos e as famílias. 

Articulação e sinalização dos alunos nas instituições da comunidade. 

Participação na equipa multidisciplinar. 

Articulação com os tutores e com os docentes em geral em trabalho 
de consultoria. 

Desenvolvimento do programa de orientação vocacional. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Representante do GMOE. 
Coordenador do Departamento de Educação Especial. 

 

Designação Escola Bem-Estar 

Áreas/Problemas 
Indisciplina. 

Abandono/absentismo. 

Identidade do Agrupamento. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Implementação do PMS em contexto de sala de aula. 

Avaliação do PMS pelos alunos e em conselho de turma, no final de 
cada período. 

Reformulação de estratégias de intervenção ao nível do PMS. 

Implementação do Dia do Voluntariado na Escola sede e na EB23, com 
a intervenção na melhoria dos espaços físicos, envolvendo toda a 
comunidade no processo. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador de Estabelecimento da EB23. 
Coordenador dos Diretores de Turma. 
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Designação Ação Tutorial 

Áreas/Problemas 
Indisciplina. 

Abandono/Absentismo. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Sinalização dos alunos. 

Distribuição dos tutorandos pelos professores tutores, após seleção 
criteriosa. 

Definição de um PAT para cada tutorando. 

Avaliação durante o processo pelo aluno, encarregado de educação e 
pelo professor tutor. 

Definição de um perfil de aluno tutor e de aluno tutorando, assim como 
a organização de um horário específico com supervisão de um docente 
para a implementação da tutoria interpares. 

Avaliação do impacto do programa. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador de Ano. 
Coordenador do Diretores de Turma. 

 

Designação (Re)Estruturar para Melhor Gerir 

Áreas/Problemas 

Resultados escolares dos alunos. 

Abandono/Absentismo. 

Identidade do Agrupamento. 

Captação e fidelização de alunos. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Sensibilização junto dos docentes para aplicação de mecanismos de 
supervisão. 

Alargamento gradual da aplicação desta dinâmica a todos os docentes, 
privilegiando a observação interpares associada a dinâmicas de 
articulação curricular, sobretudo horizontal, não descurando a 
possibilidade de se realizar ao nível de um grupo de recrutamento e/ou 
grupos de recrutamento afins (articulação vertical).  

Interação com as famílias dos alunos e com instituições para 
estabelecer protocolos. 

Definição de mecanismos de intervenção para alunos de etnia cigana. 

Organização das equipas de ano, nomeação dos respetivos 
coordenadores e funcionamento numa lógica de ano, com impacto na 
definição dos planos de turma/ano. 

Promoção de reuniões de reflexão com os alunos, através dos seus 
representantes, docentes dos diferentes níveis e outros elementos da 
comunidade. 

Realização de reuniões interciclos, sobretudo ao nível da Matemática. 

Divulgação da oferta formativa e respetiva cooptação de alunos. 

Investimento na negociação com as entidades parceiras, de forma a 
garantir a oferta formativa, nomeadamente ao nível do EA. 

Avaliação das diversas dinâmicas implementadas, eventual 
reformulação de estratégias e publicação de boas práticas (autoria). 

Distribuição de 
responsabilidades 

Elemento da Direção. 
Diretor 

  



 

 

Projeto Educativo 

 

 

 

 

31 

 
 

Designação Maxi IN Minus OUT 

Áreas/Problemas 
Identidade do Agrupamento. 

Captação e Fidelização de alunos. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Realização de atividades do tipo: Dia do Agrupamento, Dia da Escola A, 
B, C…. 

Criação/afirmação das marcas existentes, como são exemplo o hino do 
Agrupamento e as publicações, etc. 

Realização de sessões com os pais dos alunos, principalmente os dos 
anos terminais de ciclo, de modo a demonstrar a importância da 
continuidade e das mais valias da instituição. 

Vinculação de toda a comunidade educativa para a promoção da boa 
imagem do AE. 

Envolvimento do Agrupamento em projetos de âmbito local, nacional 
e europeu, que contribuam para a projeção da imagem do 
Agrupamento, como é exemplo as candidaturas aos Programas 
Europeus Erasmus+. 

Abertura do Agrupamento à comunidade em algumas iniciativas. 

Constituição de turmas do ensino secundário, de acordo com a filosofia 
do DE in classroom, garantindo a priori algumas garantias de 
funcionamento. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador dos Diretores de Turma. 
Diretor 

 

Designação Escola Cidadã 
Áreas/Problemas Identidade do Agrupamento. 

Estratégias/Metodologias
/Atividades 

Definição, ao nível do Plano Anual de Atividades, de iniciativas 
estruturantes do tipo: Festa de Natal do Agrupamento, Semana 
Cultural, Cerimónia de entrega de prémios de mérito, Braga Romana, 
Semana da Leitura, etc. 

Organização e avaliação das atividades. 

Divulgação das atividades por diversos meios. 

Distribuição de 
responsabilidades 

Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento Educativo. 
Coordenador do Departamento de Expressões. 
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9 – METAS 

 

Domínio Indicador 
Classificação alcançada /a alcançar em … 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1 – Sucesso escolar na 
avaliação externa 

A – Distância da taxa de sucesso 
para o valor nacional 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
B – Distância da classificação 
média para o valor nacional 

2 – Sucesso escolar na 
avaliação interna 

A – Taxa de insucesso escolar 

0,25 0,25 0,50 0,50 0,50 
B – Percentagem de alunos com 
classificação positiva a todas as 
disciplinas 

3 – Interrupção 
precoce do percurso 
escolar 

Taxa de interrupção do percurso 
escolar 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

4 - Indisciplina 
Número de medidas disciplinares 
por aluno 

1 1 1 1 1 

Classificação Final 0,67 0,67 0,73 0,73 0,73 

 
 

Situação alcançada/a alcançar 

Valor esperado 
Acima do 

valor 
esperado  

Acima do 
valor 

esperado 

Acima do 
valor 

esperado 

Acima do 
valor 

esperado 

Acima do 
valor 

esperado 

 

Nota 1 – para o AE Maximinos o valor esperado até 2016/17 (inclusive) é uma classificação final superior a 0,5 

pontos; a partir desse ano letivo, o valor esperado passa a ser igual ou superior a 0,7 pontos. 

Nota 2 – os valores registados na tabela significam que, para se cumprirem a meta global, será necessário: 

a) cumprir, pelo menos em 75%, as metas relativas à avaliação externa; 

b) cumprir, pelo menos, em dois ciclos de ensino, as metas na avaliação interna; 

c) cumprir, pelo menos, em dois ciclos de ensino, as metas na interrupção precoce do percurso escolar; 

d) cumprir a meta da indisciplina. 
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10 – PLANO DE AÇÃO 

 

No Plano Plurianual de Melhoria, documento operacional do PEE, encontra-se informação mais 

detalhada sobre cada um das ações de melhoria abaixo mencionadas. 

Áreas/Problemas de 
intervenção 
prioritária 

Objetivos gerais Ações de melhoria 

 
Resultados escolares 

dos alunos 

Melhorar os resultados escolares dos 
alunos na avaliação interna, sobretudo 
a Matemática. 

 
Discriminação Positiva 

 
Flexibilizar a Ação 

Educativa 
 

Aprender é Divertido 
 

M
o

n
it

o
ri

za
çã

o
 e

 A
va

lia
çã

o
 

Melhorar os resultados escolares dos 
alunos na avaliação externa, 
sobretudo a Matemática. 

Melhorar a matriz pedagógico-
organizacional.      

Implementar situações de supervisão 
pedagógica no AE. 

(Re)Estruturar para Melhor 
Gerir 

Disponibilizar oferta de formação 
docente que potencie a melhoria dos 
resultados. 

 
Plano de Capacitação 

 

Indisciplina 

Reduzir os níveis de indisciplina, 
diminuindo o número de participações 
de ocorrência e de medidas 
disciplinares. 

GMOE 
Escola Bem-Estar 

Ação Tutorial 

Criar espaços de reflexão sobre esta 
temática. 

Plano de Capacitação 

Abandono/absentismo 

Anular o abandono escolar. GMOE 
Escola Bem-Estar 

Ação Tutorial 
Reduzir os níveis de absentismo. 

Estabelecer parcerias com instituições 
locais. 

(Re)Estruturar para Melhor 
Gerir 

Identidade do 
Agrupamento 

Construir a identidade do 
Agrupamento através da valorização 
da sua vertente simbólica. Escola Cidadã 

Maxi IN Minus OUT Desenvolver projetos estruturantes 
com a interação de todos os 
níveis/escolas. 

Aprofundar o funcionamento das 
equipas educativas de ano. 

(Re)Estruturar para Melhor 
Gerir 

Promover espaços de reflexão 
envolvendo todos os intervenientes no 
processo educativo. 

Envolver toda a comunidade na 
melhoria dos espaços físicos. 

Escola Bem-Estar 

Captação e fidelização 
de alunos 

Desenvolver iniciativas no sentido da 
captação e fidelização de alunos. 

Maxi IN Minus OUT 
 

Aprender é Divertido 

Promover uma oferta educativa 
atrativa para os alunos. 

(Re)Estruturar para Melhor 
Gerir 
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11– CRONOGRAMA 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 

1º Per. 2º Per. 3ª Per. 1º Per. 2º Per. 3ª Per. 1º Per. 2º Per. 3ª Per. 

1.1.Flexibilizar a Ação Educativa 

Cinco grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ciclo, 

preferencialmente no caso de turmas com 
dois níveis de escolaridade; TD a Port. e 

Mat. em todas as turmas de 2º ciclo; TD a 
Mat. nas turmas de 7º ano; assessoria de 

um professor do GR 230 ou do GR 110 
com formação no GR 230 nas turmas de 

4º ano. 

Cinco grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ciclo, 

preferencialmente no caso de turmas com 
dois níveis de escolaridade; TD a Port. e 

Mat. em todas as turmas de 2º ciclo; TD a 
Mat. nas turmas de 7º ano; assessoria de 

um professor do GR 230 ou do GR 110 
com formação no GR 230 nas turmas de 

4º ano. 

Cinco grupos de turma dupla (TD) 
dirigidos a alunos de 1º ciclo, 

preferencialmente no caso de turmas com 
dois níveis de escolaridade; TD a Port. e 

Mat. em todas as turmas de 2º ciclo; TD a 
Mat. nas turmas de 7º ano; assessoria de 
um professor do GR 230 nas turmas de 4º 

ano. 

4.3.Monitorização e Avaliação          

1.2.Discriminação Positiva 
Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 

Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 

Reforço do apoio educativo, no 1º ciclo; 
coadjuvação no Apoio ao Estudo, no 5º 

ano. 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

         
1.4.Aprender é Divertido 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
         

2.1.GMOE 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
         

2.3.Escola Bem-Estar 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
         

2.2.Ação Tutorial 
4.3.Monitorização e Avaliação 

Monitorização e Avaliação 
         

4.1.(Re)Estruturar para Melhor 
Gerir 

Supervisão pedagógica no 1º ano, numa 
turma de 5º ano e outra de 7º ano e a 

matemática no 5º ano. 

Supervisão pedagógica no 1º e 2º anos, 
numa turma de 5º, 6º, 7º e 8º anos e a 

matemática no 2º ciclo. 

Supervisão pedagógica no 1º, 2º e 3 anos, 
numa turma de 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos e a 

matemática no 2º ciclo e 7º ano. 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

         
4.2.Maxi IN Minus OUT 

4.3.Monitorização e Avaliação 
Monitorização e Avaliação 

         
3.1.Escola Cidadã 

4.3.Monitorização e Avaliação           
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APÊNDICE A – O Agrupamento e as Escolas 

 

O AE de Maximinos, com a sede na Escola Secundária de Maximinos, tem como área de 

influência pedagógica a correspondente à União das Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade e à União 

das Freguesias de Ferreiros e Gondizalves, no concelho de Braga.  

O Agrupamento situa-se numa das zonas urbanas da cidade de Braga. Por um lado, confronta 

com a parte mais antiga e populosa da cidade, completamente citadina; por outro, aproxima-se de zonas 

ainda com características rurais. Esta ambivalência reflete-se nas características principais do 

Agrupamento, que se encontra bem inserido na comunidade local. 

 

Integram o Agrupamento as escolas seguintes: 

 

Escola Secundária de Maximinos, Maximinos 

A Escola Secundária de Maximinos foi criada pela Portaria n.º 55-C/86, de 12 de fevereiro, tendo 

entrado em funcionamento a 6 de novembro de 1986. É, das escolas secundárias de Braga, a única que 

não se localiza no centro da cidade. 

É constituída por seis blocos individuais (1 bloco administrativo em cujo piso superior se situam 

a Biblioteca Escolar/Centro de Recursos e a sala de projeção multimédia, 4 blocos de dois pisos de salas 

de aula e laboratórios de Ciências, Biologia, Física e Química, e ainda 1 bloco térreo onde se situa o 

bar/sala do aluno e o ginásio), cantina e balneários de apoio aos campos de jogos exteriores, ligados por 

passagens exteriores cobertas. 

Apesar dos 30 anos de funcionamento, a escola apresenta-se em bom estado de conservação 

embora necessite de uma intervenção de fundo para criação de novas estruturas e para 

conservação/modernização dos espaços existentes. 

A população provém de freguesias dispersas, umas de características urbanas e outras de 

expansão urbana, algumas delas com traços de ruralidade, onde predomina o pequeno comércio e 

indústria e serviços não especializados. 

 

EB23 Frei Caetano Brandão, Maximinos 

A EB23 Frei Caetano Brandão foi criada pela Portaria n.º 652/82, de 30 de junho, com o nome 

de Escola Preparatória de Maximinos. Por proposta do Conselho Pedagógico, passou à designação atual 

após a publicação do Despacho n.º 9529/97, de 21 de outubro. 
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Iniciou as suas atividades em 8 de novembro de 1982, com 800 alunos dos 1º e 2º anos do 

outrora ensino preparatório. No ano letivo 1992/93, a Escola albergou, pela primeira vez, o 3º ciclo, com 

quatro turmas do 7º ano.  

A 9 de novembro de 1983, foram aprovados os estatutos da Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da EB23 Frei Caetano Brandão. A Associação de Estudantes viu os seus estatutos aprovados 

no ano letivo de 1994/95, vindo a ser alterados e publicados em 14 de outubro de 1998. 

Durante o ano letivo de 1990/91, foram construídos os balneários de apoio aos campos de jogos 

exteriores e, apenas a partir do ano letivo de 1995/96, os alunos passaram a usufruir do Pavilhão e 

Piscina Municipais de Maximinos. 

A EB23 Frei Caetano Brandão é constituída por: quatro blocos individuais, sendo um 

cumulativamente administrativo e pedagógico, em cujo piso superior se situam a Biblioteca 

Escolar/Centro de Recursos, salas TIC e de apoio à Educação Especial, gabinete de Mediação e 

Orientação Escolar e gabinete da Coordenação; dois blocos de dois pisos com doze salas de aula, 

englobando laboratórios e uma sala de dança destinada ao ensino articulado da dança; no bloco de um 

só piso, situam-se outras estruturas de apoio aos alunos, nomeadamente o bar/papelaria, gabinete de 

Apoio ao Aluno, cantina e mais uma sala de dança com balneários específicos para esta área artística. 

Por último, um pouco afastado dos blocos encontram-se os balneários de apoio ao campo de jogos. A 

escola tem 34 anos e, apesar do seu aspeto cuidado, necessita de intervenções urgentes no campo de 

jogos, isolamento térmico (caixilharias) e remoção do amianto. 

 

Centro Escolar de Maximinos  

Localiza-se na Rua Comendador Santos da Cunha, na freguesia de Maximinos, no concelho de 

Braga, sendo o seu espaço circundante constituído por um misto de zonas residenciais e comerciais. 

A Escola de Maximinos é um edifício sem arquitetura específica, constituído por dois pisos. Foi 

construído em 1961 e requalificado em 2010, altura em que sofreu algumas alterações. Possui sete salas 

de aula do 1º ciclo, duas das quais com outras utilizações: uma adaptada para a AAAF (Atividades de 

Animação e Apoio à Família) e outra como sala de informática e duas do Jardim de Infância, biblioteca, 

refeitório, cozinha, gabinete da coordenação, casas de banho para adultos e para crianças, sala de 

professores e gabinete de atendimento a encarregados de educação.  

 

EB1 de Gandra, Ferreiros 

Situa-se numa das zonas urbanas de Braga, na freguesia de Ferreiros e tem acessos razoáveis; é um 

edifício do tipo P3, com um estado de conservação aceitável. Existem seis salas de aula, uma sala foi 
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transformada em biblioteca escolar e outra sala em sala de informática. A escola dispõe de oito casas 

de banho destinadas aos alunos e duas destinadas aos adultos. Existem dois gabinetes de trabalho e três 

arrecadações. Anexo ao logradouro, existe um campo de jogos da freguesia que serve a escola durante 

o horário escolar. Foram realizadas recentemente obras no telhado, tendo sido retirado o fibrocimento. 

Foram substituídas as janelas do polivalente e do refeitório para melhorar o aquecimento. Ainda foram 

colocados recentemente acumuladores de calor em todas as divisões, alterados os quadros elétricos e 

trocados os quadros de giz por quadros brancos. 

O recreio é murado, com rede a toda a volta e tem árvores plantadas pelos alunos e professores. 

 

Centro Escolar de Gondizalves 

Após a requalificação do edifício, no início do ano letivo 2012/2013, a EB1/JI de Gondizalves 

passou a ter uma nova tipologia, designada por Centro Escolar de Gondizalves. 

O edifício é composto por 4 salas do 1º ciclo, estando uma delas a funcionar como biblioteca e 

2 salas do pré-escolar, uma sala de reuniões e um gabinete. Existem quatro WC: um para deficientes, 

um para adultos e dois para crianças (compostos por espaços distintos - masculinos e femininos); um 

vestiário; 2 arrecadações; 1 sótão para arrumos; uma cozinha e um refeitório que serve todos os alunos 

da escola (pré-escolar e 1º ciclo). No polivalente funciona também a CAF (1º ciclo) e existe um espaço 

aberto para a Atividades de Animação e Apoio à Família (pré-escolar). 

O recreio exterior é comum a todas as crianças, com um campo de jogos, um parque infantil e 

um espaço coberto. 

Este estabelecimento de ensino fica situado na freguesia de Gondizalves, no concelho de Braga. 

Gondizalves é servida pela estrada nacional n.º 103 e pelas estradas municipais n.º 563 e 564 e confina 

com as freguesias de Semelhe, Real, Maximinos, Ferreiros, Sequeira e Cabreiros; apesar de ser uma 

freguesia do meio rural, a maioria dos seus habitantes trabalha no comércio, na indústria ou na 

construção civil, fora do seu espaço geográfico. 

 

EB1/JI de Estrada, Ferreiros 

A EB1/JI Estrada, Ferreiros, foi inaugurada no dia 20 de outubro de 2004, fica situada na Rua 

Alto da Quintela, União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves no concelho de Braga. 

Este estabelecimento de ensino é constituído por sete salas de aula, amplas, com banca de apoio 

e bem iluminadas, uma biblioteca pertencente à Rede Bibliotecas Escolares desde 2005, uma cozinha, 

onde são confecionadas as refeições, um refeitório, uma despensa, duas arrecadações e uma casa de 

banho para adultos. Existem duas salas de professores com casa de banho integrada, quatro casas de 
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banho e uma para deficientes, um salão polivalente sendo uma parte destinada às Atividades de 

Animação e Apoio à Família. O salão é também utilizado como ginásio, salão de festas e convívio, com 

portas amplas laterais que dão acesso a um espaço exterior que inclui uma área coberta. 

 O espaço destinado a recreio é amplo, possuindo uma área coberta e uma área descoberta, tem 

uma horta escolar, dois baloiços, um escorrega, três balancés e um campo de jogos polidesportivos. 

Toda a restante área circundante é relvada e vedada. 

 

Centro Escolar da Naia, Ferreiros 

Localiza-se numa zona do concelho de Braga, na Rua do Cruzeiro, Ferreiros, paralela à EN-103, 

na “fronteira” entre as freguesias de Ferreiros e Maximinos, confinando com as traseiras da EB23 Frei 

Caetano Brandão. 

Esta escola foi inaugurada no dia 24 de setembro de 2007.  

Esta escola possui 8 salas de aula, uma biblioteca que está integrada na Rede de Bibliotecas 

Escolares e que também funciona como sala de estudo/computadores, uma sala de professores e de 

educadoras de infância, uma cozinha, um refeitório onde funciona um espaço para as atividades da 

Componente de Apoio à Família para as crianças do 1º Ciclo (ATL) e uma sala para as Atividades de 

Animação e Apoio à Família para as crianças da Educação Pré-Escolar. No exterior possui um recreio com 

um campo de jogos e uma parte coberta, que também é utilizada para as Atividades de Enriquecimento 

Curricular. 
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APÊNDICE B – Projeto curricular (orientações gerais) 

 

Introdução 

 

Considerando a análise da caracterização feita e a identificação das forças e das fraquezas do 

Agrupamento, pretende-se definir uma intervenção que garanta as melhores respostas educativas às 

necessidades dos alunos, de forma a favorecer a sequencialidade da trajetória escolar ao longo do pré-

escolar, da educação básica e do ensino secundário e de levar os alunos a intervir na resolução de 

problemas do quotidiano numa lógica de cidadania local e nacional. 

 

1. Critérios de constituição de turmas 

 

A. A constituição das turmas respeita os critérios estabelecidos na Lei. 

B. Na situação de alunos condicionais, observa-se o seguinte: para alunos “que completem 6 

anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, dá-se prioridade aos alunos mais velhos, 

contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses, dias”.  

C. Na constituição das turmas devem prevalecer critérios de natureza pedagógica. 

D. Considerando as características dos alunos e do espaço físico/salas de aula, o número de 

alunos de cada turma, deve aproximar-se o mais possível do limite mínimo definido na lei. 

E. A título excecional, podem ser constituídas turmas com número superior ao previsto na lei, 

nomeadamente se vierem a verificar-se dificuldades na distribuição dos alunos originadas pela 

frequência da 2ª língua nos cursos de ensino regular ou nas outras ofertas formativas, desde que 

devidamente enquadradas na legislação. 

F. Caso se considere que, por proposta do Conselho de Turma, para a promoção do sucesso 

educativo, determinada turma precise de ter um número de alunos inferior ao previsto na lei, o Diretor 

deve apresentar a proposta à DSREN da DGEstE. 

G. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente, e cujo programa educativo individual assim o determine, são constituídas por 20 alunos, 

no máximo, não podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições, a não ser em situações excecionais, 

fundamentadas em parecer da educação especial, ou no caso de turmas já constituídas em que as NEE 

dos alunos sejam detetadas posteriormente. 
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H. As turmas dos anos sequenciais do ensino básico e dos cursos de nível secundário de 

educação, bem como das disciplinas de continuidade obrigatória, podem funcionar com um número de 

alunos inferior ao previsto nos números anteriores, desde que se trate de assegurar o prosseguimento 

de estudos aos alunos que, no ano letivo anterior, frequentaram a(s) escola(s) com aproveitamento e 

tendo sempre em consideração que cada turma ou disciplina só pode funcionar com qualquer número 

de alunos quando for única, e mediante autorização dos serviços competentes do MEC.  

I. A distribuição dos alunos retidos far-se-á, sempre que possível, de forma equilibrada pelas 

várias turmas, tendo em atenção o seu nível etário. 

J. As turmas devem agrupar alunos do mesmo nível etário. 

K. As opções dos alunos devem ser respeitadas. 

L. Os pedidos formulados pelos Encarregados de Educação devem ser respeitados, desde que 

devidamente fundamentados e entregues no ato de matrícula, e não contrariem as normas estipuladas. 

M. O pedido de transferência de turma poderá ser recusado pelo Diretor por razões de carácter 

pedagógico e do bom funcionamento da escola. 

N. Devem ser respeitadas, sempre que possível, as indicações escritas emanadas do 

coordenador 4º ano, dos Conselhos de Turma do 6º ano e dos Conselhos de Turma do 9º ano, no que 

concerne ao funcionamento da turma e/ou a eventuais sugestões de reformulação do grupo/turma. 

O. Além da situação referida no ponto anterior, apenas se justificam alterações no grupo de 

proveniência decorrentes da necessidade de integrar alunos com NEE ou alunos retidos. 

P. Quando por razões pedagógicas ou disciplinares se mostre conveniente a mudança de turma 

de um aluno, em qualquer momento do ano letivo, tal poderá ser autorizado, após parecer do professor 

titular de turma ou do Conselho de Turma, ouvido o Conselho Pedagógico e o Encarregado de Educação. 

 

2. Critérios de elaboração dos horários dos alunos 

 

O horário de funcionamento das escolas que integram o Agrupamento é o seguinte:  
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Jardins de 
Infância 

 
Escolas 

Básicas 1º 
Ciclo 

 
EB23 Frei 
Caetano 
Brandão 

 Escola Secundária 

        

Manhã 09:00h 12:00h  09:00h 12:30h  08:15h 13:15h  08:25h 13:25h 
        

Tarde 14:00h 16:00h  14:00h 17:30h  13:30h 18:30h  13:30h 18:30h 
        

Noite       20:00h 24:00h 

 

Sempre que for possível, em função da disponibilidade de salas, privilegiar-se-á a distribuição 

dos horários dos alunos no turno da manhã.  

Nos horários dos alunos deve atender-se aos seguintes princípios: 

 
A. Educação Pré-Escolar  

 

• O horário das crianças da Educação Pré-Escolar é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, 

tendo diariamente 5 horas letivas. 

• A AAF é supervisionada pelas Educadoras na CNL, 2 tempos por semana. 

• A supervisão da CAF é da responsabilidade das coordenadoras de estabelecimento. 

 

B. 1º CEB 

 

• O horário dos alunos do 1º CEB é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, tendo 

diariamente 5 horas letivas e 1 tempo para as atividades de enriquecimento curricular (AEC), num total 

de 25 horas das disciplinas das componentes do currículo e 5 horas de AEC semanais.  

• Preferencialmente, as áreas a contemplar para as AEC serão as seguintes: Atividades Lúdico-

Expressivas ou Atividades Físico Desportivas e Meio Ambiente/Ciências Experimentais, Inglês, cumpridas 

que estejam as condicionantes impostas pelo n.º 3, do artº 5º, do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 

de junho. No caso de ocorrer a necessidade de substituição de docentes das AEC’s e não existirem na 

bolsa de substituição docentes da mesma disciplina, a substituição far-se-á por Expressão Plástica.  

• AEC 1º, 2º, 3º, 4º ano 

Educação Física 2h, Expressão Musical 1h, Ciências Experimentais 1h, Expressão Plástica 1h. No 

caso de não haver docentes as alternativas são o Inglês (1º e 2º anos) e Expressão Dramática (3º e 4º 

anos). 

• Aos alunos inscritos na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica é reduzida 1 hora 

semanal nas AEC. 
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• Os tempos da componente não letiva dos professores devem contemplar as atividades de 

acompanhamento e vigilância dos alunos durante os intervalos entre as atividades letivas, com exceção 

do período de almoço, e o atendimento aos encarregados de educação e supervisão pedagógica. 

• Aos coordenadores de Estabelecimento são atribuídas 2 horas para o exercício do cargo da 

CNL. 

 

C. 2, 3º CEB e ES em regime diurno  
 

O esquema de funcionamento e horários dos alunos serão elaborados de acordo com os 

seguintes critérios: 

• Ausência de tempos desocupados entre as aulas. 

• Distribuição letiva equilibrada, de modo a que dias com cinco blocos sejam no máximo 2 por 

semana, com disciplinas mais práticas ao último bloco, sempre que possível. 

• Privilegiar a especialização/afetação de recursos nos Cursos Profissionais. 

• Incluir, desde o início do ano, nos horários dos alunos, as atividades educativas dos planos 

de acompanhamento, de recuperação e de enriquecimento e do programa de Apoio 

Educativo. 

• Atribuir o apoio educativo, sempre que possível, ao professor da disciplina. 

• Garantir, sempre que possível, salas no piso inferior para os alunos com NEE, 

preferencialmente, no mesmo bloco. 

• Nas situações previstas de desdobramento da turma, garantir, sempre que possível, turnos 

seguidos, de preferência, no mesmo dia, com atribuição da mesma sala. 

• As duas línguas estrangeiras no Ensino Básico, sempre que possível, não devem ser 

lecionadas no mesmo dia e de preferência cada uma delas, não devem ser lecionadas em 

dias seguidos. Sempre que possível, quando tiverem uma carga semanal de apenas 90 

minutos, deve procurar distribuir-se em segmentos de 45 minutos. 

• Evitar, sempre que possível, que diferentes disciplinas lecionadas pelo mesmo docente sejam 

lançadas no mesmo dia no horário. 

• A Educação Física não deve ser lecionada em dias seguidos e só poderá iniciar-se uma hora 

depois de findo o período definido para o almoço; deve procurar-se que as disciplinas com 

apenas um segmento previsto no horário semanal sejam lecionadas antes da Educação Física, 

quando coincidirem no turno. 
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• Deverá evitar-se, sempre que possível, que a mesma disciplina seja lecionada no mesmo 

turno e à mesma hora, e a seguir à aula de Educação Física. 

• As disciplinas que tenham apenas duas aulas semanais não deverão ficar em dias seguidos. 

• A carga horária prevista para o Apoio ao Estudo no 2º ciclo, no sentido de maximizar a 

participação dos alunos, deverá preferencialmente ser distribuída por dois dias, num bloco 

de 90’ e outro de 90’+45’. 

• Sempre que possível, os alunos deverão ter aulas na mesma sala. 

• Sempre que possível, não devem ser lecionadas sempre as mesmas disciplinas, no final de 

turno. 

• Os alunos do 12º ano dos Cursos Profissionais deverão ter, nos seus horários, 1 bloco 

semanal, para o desenvolvimento da PAP ao longo de ano, sob proposta do Diretor de Curso. 

• Nos Cursos Profissionais que venham a ser autorizados, atendendo às grandes diferenças da 

carga horária entre as diversas disciplinas do plano de formação, deverá procurar-se 

equilibrar a distribuição do horário semanal, sempre que for possível do ponto de vista da 

afetação dos recursos humanos e materiais e adequado do ponto de vista pedagógico, de 

modo a garantir, ao longo do ano letivo, uma distribuição equitativa da carga letiva e evitar 

o prolongamento do final das aulas e a dispersão do trabalho na parte final do ano. 

 

3. Planos curriculares 

 

A. A escola Básica Frei Caetano Brandão e a Escola Secundária organizam as cargas letivas em 

períodos de 45 minutos. 

B. As cargas letivas das diferentes disciplinas são as definidas no Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 

de julho, e na Portaria 225/2012, de 30 de julho, no caso do ensino articulado da música e da dança. 

C. A oferta de escola e a oferta complementar são as estabelecidas nos quadros abaixo. 
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1º CICLO 

Componentes  
do 

Currículo 

Carga semanal (em minutos) 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano  

Português 480 480 420 420  

Matemática 480 480 420 420  

Estudo do Meio 210 210 210 210  

Expressões 180 180 180 180  

Inglês   120 120  

EMRC (opcional) 60 60 60 60  

O
fe

rt
a 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r Educação Estética e 
Artística 

60 60 60  

 

Introdução à 
Programação 

   60* 

Apoio ao Estudo 90 90 90 90  

 
*A disciplina “Introdução à Programação” será assegurada por docentes do grupo de informática em parceria com o titular de 

turma. 
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2º CICLO 

Componentes  
do 

Currículo 

Carga semanal (em minutos) 

Regular 
Ensino Articulado 

Dança/Música 

5º ano 6º ano 5º ano 6º ano  

Português 90+90+90 90+90+90 90+90+90 90+90+90  

Inglês 90+45 90+45 90+45 90+45  

História e Geografia de Portugal 90+45 90+45 90+45 90+45  

Matemática 90+90+90 90+90+90 90+90+90 90+90+90  

Ciências Naturais 90+45 90+45 90+45 90+45  

Educação Visual 90 90 90 90  

Educação Tecnológica 90 90    

Educação Musical 90 90    

Educação Física 90+45 90+45 90+45 
(só Música) 

90+45 
(só Música)  

En
si

n
o

 A
rt

ic
u

la
d

o
 

d
a 

M
ú

si
ca

 Formação Musical 

 

90 (135)* 90 (135)*  

Instrumento 90 90  

Classe de Conjunto 90 (135)* 90 (135)*  

En
si

n
o

 

A
rt

ic
u

la
d

o
 d

e 

D
an

ça
 

Técnicas de Dança 

 

450 450  

Música 90 90  

Expressão Criativa 90 90  

EMRC (opcional) 45 45 45 45  

O
fe

rt
a 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r 

Formação Cívica 45 45    

Apoio ao Estudo 225 225    

 
*A componente da formação vocacional inclui, para além dos tempos mínimos constantes em cada disciplina, 45 minutos a ser 

integrados na disciplina de Formação Musical ou na disciplina de Classe de Conjunto. 
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3º CICLO 

Componentes  
do 

Currículo 

Carga semanal (em minutos) 

Regular 
Ensino Articulado 

Dança/Música 

7º ano 8º ano 9º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Português 90+90+45 90+90+45 90+90+45 90+90+45 90+90+45 90+90+45 

L.E. I – Inglês 90+45 90 90+45 90+45 90 90+45 

L.E. II – Francês 90+45 90+45 90 90 90+45 90 

História 90 90+45 90+45 90 90+45 90+45 

Geografia 90+45 90 90+45 90+45 90 90 

Matemática 90+90+45 90+90+45 90+90+45 90+90+45 90+90+45 90+90+45 

Ciências Naturais 90+45 90+45 90+45 90+45 90 90 

Físico-Química 90+45 90+45 90+45 90 90+45 90+45 

Educação Visual 90 90 90+45 90 
(opcional) 

90 
(opcional) 

90 
(opcional) 

TIC 45 45     

Oferta  
Escola 

Educação 
Tecnológica 

45 45     

Educação Física 90+45 90+45 90+45 90+45 
(só Música) 

90+45 
(só Música) 

90+45 
(só Música) 

En
si

n
o

 A
rt

ic
u

la
d

o
 

d
a 

M
ú

si
ca

 

Formação 
Musical 

 

90 (135)* 90 (135)* 90 (135)* 

Instrumento 90 90 90 

Classe de 
Conjunto 

90 (135)* 90 (135)* 90 (135)* 

En
si

n
o

 

A
rt

ic
u

la
d

o
 d

e 

D
an

ça
 

Técnicas de 
Dança 

 

540 630 900 

Música 90 90 90 

Práticas 
Complementares de 

Dança 
90 90  

EMRC (opcional) 45 45 45 45 45 45 

O
fe

rt
a 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r Expressão 
Dramática 

45      

Arte e Cidadania  45     

Tecnologia da 
Imagem 

  45    
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*A componente da formação vocacional inclui, para além dos tempos mínimos constantes em cada disciplina, 45 minutos a ser 
integrados na disciplina de Formação Musical ou na disciplina de Classe de Conjunto. 
 

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Componentes  
de 

Formação 

Disciplinas 

 
Carga horária semanal 

(em minutos) 

10ºano 11ºano 12ºano  

Geral 

Português 180 180 225  

Língua Estrangeira 180 180   

Filosofia 180 180   

Educação Física 180 180 180  

Específica 

Trienal 270 270 270  

Bienal 1* 270 ou 315 270 ou 315   

Bienal 2* 270 ou 315 270 ou 315   

Anual 1   180  

Anual 2   180  

 EMRC (opcional) 90 90 90  

 
*Disciplinas bienais – Biologia e Geologia/Física e Química – 315 minutos; MACS/Geografia A – 270 minutos. 

 
 

ENSINO SECUNDÁRIO – CURSOS PROFISSIONAIS 

Componentes  
de 

Formação 

Disciplinas 

Carga horária três anos 
do ciclo de formação 

(em horas) 

  

Sociocultural 

Português 320  

Língua Estrangeira 220  

Área de Integração 220  

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

100  

Educação Física 140  

Científica Duas a três disciplinas 500  

Técnica 

Três a quatro disciplinas 1100  

Formação em contexto de 
trabalho 

600  

TOTAL  3200  
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4. Articulação pedagógica horizontal 

 

2º CICLO 

CONTEÚDOS 
DICIPLINAS/ANO ESCOLARIDADE 

PORT ING HGP MAT CN EV ET EM EF EMRC OC 

Banda desenhada 5º/6º     5º      

Texto descritivo 5º/6º 5º/6º 5º/6º  5º/6º 5º/6º      

Texto dramático 5º/6º 3ºP  5º/6º 3ºP   5º/6º 

3ºP 

5º/6º 

3ºP 

5º/6º 

3ºP 

5º/6º 

3ºP 
  

Classes de palavras 5º/6º 5º/6º          

Cartaz 5º/6º 5º/6º    6º    5º/6º  

Onomotopeias 5º       5º    

Poesia 5º  5º     5º    

Lendas 5º/6º  5º/6º     5º/6º    

Comunicação 5º/2ºP  5º/2º P      5º/6º 5º/6º  

Ilustração 5º 2ºP     5º/2ºP    5º/6º  

Métrica da palavra 

5º 

1º e 3ºP 
      

5º 

1ºe3ºP 
   

Paralelismo e perpendicularidade, ângulos e 
instrumentos de medição 

   5º  5º 5º  5º   

Triângulos e quadriláteros    5º/2ºP  5º/2ºP      

Estatística/ Organização e tratamento de dados   6º/3ºP 5º/6º   5º/3ºP     

Conceito de escala    5º 5º/6º 5º 5º 5º 5º/6º 5º   
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Simetrias    6º/2ºP    5º    

Frações    5º/6º    5º    

Sólidos geométricos    6º/2P  6º/1ºP 6º/1ºP     

Educação Ambiental 

Proteção da Vida Selvagem/ ambientes naturais; 
rochas/ extração de materiais; poluição; energia 

  
5º  

1ºe 2ºP 
 5º/6º 

5º  

1º e 2ºP 

5º/3ºP 

6º/3ºP 
5º/6º 6º  5º/6º 5º/6º 

Segurança  6º   5º/6º  6º  5º/6º  5º/6º 

Património 5º/6º  5º/6º  5º/6º 6º 6º 5º/6º 5º/6º  5º/6º 

Análise do objeto técnico   5º/6º    5º/6º    6º 

Estudo da forma      5º 5º 5º/6º    

Movimento e dança      6º 6º 6º 5º/6º   

Educação para a saúde/sexual 6º 6º 6º  5º 6º 6º 6º 6º 5º/6º 5º/6º 5º 

Arte 5º/6º  5º/6º   5º/6º 5º/6º 5º/6º    

25 de Abril 5º/6º  6º   5º/6º 5º/6º 5º/6º    
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3º CICLO 

CONTEÚDOS 

DISCIPLINAS/ANO ESCOLARIDADE 

PORT ING FRAN MAT CN EV GEO HIST FQ EF EMRC OC 

 Resumos e sínteses de textos expositivos,  explicativos e 
argumentativos* 

7º/8º/9º*   7º/8º/9º 7º/8º/9º  7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º    

Textos científicos (enciclopédias, glossários, de manuais 
escolares) 

7º/8º/9º 8º/9º  7º/8º/9º 7º/8º/9º  7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º   7º/8º/9º 

Relato histórico/historiográfico/ 7º/8º    7º/8º/9º   7º/8º/9º   7º/8º/9º 7º/8º/9º 

Descrições (retratos, auto-retratos) 7º/8º 7º/8º/9º 7º/8º/9º     7º/8º/9º     

Documentários 7º/8º/9º    9º   9º    7º/8º/9º 

Texto dramático/dramatizações 
7º/8º/9º 

3ºP 
7º/8º/9º 7º/8º/9º  9º   7º/8º/9º     

Banda desenhada 7º/       9º     

Textos publicitários 7º/8º  8º     9º    7º/8º/9º 

Roteiros/mapas/legendas 7º/8º/9º    7º/8º/9º  7º 7º/8º/9º     

Esquemas*/sínteses */gráficos/planos (exposições 
orais/trabalhos escritos…) 

7º/8º/9º* 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º  7º/8º/9º 7º/8º/9º 

Textos instrucionais (regulamentos, regras, normas) 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 

Índices, ficheiros, glossários 7º/8º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º 7º/8º/9º  7º/8º/9º 

Relatórios 7º/8º/9º    7º/8º/9º   7º/8º/9º 7º/8º/9º   7º/8º/9º 

Tempos livres e desporto  7º/9º 7º/8º/9º       7º/8º/9º   

A escola / rotina diária  7º 7º/8º        7º/8º/9º  

Economia  7º 8º    8º/9º 7º/8º/9º     

Bullying 7º/8º 7º         7º/8º/9º 7º/8º/9º 
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Meios de comunicação social 7º/8º 8º/9º 9º     8º/9º     

Novas tecnologias  9º 8º/9º  7º/8º/9º       7º/8º/9º 

Moda e imagem corporal  8º/9º 7º/8º  9º      7º/8º 7º/8º/9º 

Ambiente e sustentabilidade 7º/8º/9º 8º 7º/8º/9º  7º/8º/9º  9º 7º/8º/9º 7º  7º/8º/9º  

Multiculturalismo/cidadania 7º/8º/9º 9º 8º/9º    8º 7º/8º/9º   7º/8º/9º 7º/8º/9º 

Turismo  7º/8º/9º 8º    9º      

Saúde 7º/8º/9º    8º/9º 7º/8º/9º    7º/8º/9º   

Alimentação  7º/8º/9º 7º/8º  9º        

Cultura estética  9º 9º          

Vida ativa/economia  9º 9º    8º/9º 7º/8º/9º   9º  

Cooperação internacional  9º 9º    9º 9º     

Formas Geométricas (posição de retas no espaço, ângulos, 
divisão de circunferências e polígonos inscritos, reta 
tangente à circunferencia, linhas concordantes. Espirais, 
oval e óvulo. Arcos. 

   

7º (1P) 

Fig. 

Geom 

9º  

 
 

7º 
      

Registar e analisar as noções de escala nas produções 
artísticas. 

     7º/8º       

Comunicação. 

Estudo da forma. 
     7º/8º/9º       

Localização espacial      7º  7º/8º/9º 7º/9º    

Distinguir e analisar as diversas áreas do design (evolução 
histórica, artesanato, produção em série). Ecodesign. 

      8º, 9º       

Arquitetura sustentável. Ramos de engenharia.     8º ano 9º       

Luz cor.     8ºano 8º  7º/8º/9º 8º ano    

Ilustração.     7/8/9º  8º       
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 Organização Formal. 

 Estruturas. Translação, rotação, rebatimento, simetria. 
   8º(1ºP)  8º       

Conhecer e identificar correntes artísticas 
contemporâneas.  

     8º, 9º  7º/8º/9º     

Património e Identidade.      7º/8º/9º  8º/9º   7º/8º/9º  

Estatística    7º/8º 9º  8º/9º     7º/8º 

Proporcionalidade    7º 9º  7º  7º   7º/8º 

Movimentos da terra       7º/8º  7º    

 Orientação     7º  7º 8º 7º    

Dinâmica interna e externa da terra     7º  7º  7º    

Riscos naturais     7º/8º  9º      

Demografia       8º 7º/8º/9º   7º/8º/9º  

Trabalho no laboratório (material; manuseamento e regras 
de segurança 

    7º    7º    

Forças / vetores    8º     7º/9º    

Movimento humano         9º 7º/8º/9º   

 
*Na disciplina de Português, os contéudos indicados são trabalhados ao nível da Oralidade (compreensão e expressão), da Leitura e/ou da Escrita, que são as competências nucleares da disciplina, em articulação com 

os conteúdos de natureza gramatical e literária. 
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5. Apoios aos alunos do ensino secundário 

 

Para os alunos matriculados no ensino secundário, o agrupamento disponibilizará apoios para as 

disciplinas estruturantes do currículo, objeto de exames finais. Para esse efeito serão constituídos 

grupos homogéneos de alunos. 

A estratégia e os procedimentos deverão ser aprovados no início do ano letivo. 

 

6. Critérios de distribuição de turmas do 7º Ano pelas EB23 Frei Caetano Brandão e 

Secundária de Maximinos 

 

Os alunos que frequentam o 6º ano e transitam para o 7º ano devem ser distribuídos de forma 

equilibrada pelas duas escolas onde funciona o 3º ciclo, de molde a utilizar racionalmente as instalações 

disponíveis, evitando a sobrelotação e, fundamentalmente, criando melhores condições para uma 

gestão das situações disciplinares e para a promoção do sucesso educativo. 

Neste sentido, observar-se-ão os seguintes critérios para a distribuição dos alunos e das turmas: 

• Devem ser respeitadas as prioridades estabelecidas na legislação em vigor; 

• Deve respeitar-se a manifestação de preferência por parte do encarregado de educação; 

• Observados os critérios anteriores, proceder-se-á ao sorteio das turmas que devem ser distribuídas 

pela Escola Secundária, ordenando as turmas por ordem de prioridade, procurando, no entanto, 

respeitar a integração e a estabilidade de alunos com NEE. 

 

7. Critérios de distribuição do serviço docente e elaboração de horários 

 

Salvaguardando as competências previstas na lei em matéria de distribuição do serviço docente 

e não docente, os constrangimentos de natureza administrativa e curricular relativos, quer ao tipo de 

disciplinas quer à carga horária semanal, bem como decorrentes da componente letiva semanal de cada 

docente, os critérios gerais de elaboração de horários e distribuição de serviço docente são os seguintes: 

• A distribuição do serviço docente privilegia, sempre que possível, o acompanhamento dos alunos ao 

longo de cada ciclo na lecionação e o acompanhamento ao nível da direção de turma. 
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• Na distribuição de serviço dever-se-á ter em linha de conta a adequação do perfil do professor às 

necessidades da turma designadamente quanto àquelas que apresentem problemas de assiduidade, 

indisciplina, insucesso repetido, entre outros. 

• O apoio pedagógico personalizado e individualizado bem como as aulas de recuperação e de 

enriquecimento devem preferencialmente ser lecionadas pelo professor da turma. 

• Sempre que for possível, a DSD contemplará, nas situações previstas na legislação e nas decorrentes 

do envolvimento em programas/projetos, a atribuição dos seguintes tempos semanais: atribuição de 

um tempo semanal comum aos professores da mesma disciplina/ano, para trabalho de reunião, nas 

disciplinas que integrem os programas/projetos; atribuição de um turno comum aos membros do 

Conselho Pedagógico, para reuniões deste órgão e das respetivas secções/equipas de trabalho; 

sempre que for necessário atribuir mais que uma direção de turma a um professor, o mesmo deve 

ser auscultado previamente. 

• Nos Cursos Profissionais os professores Diretores de Curso não devem assumir simultaneamente a 

função de Direção de Turma a não ser que se trate de turma única. 

• Nos Cursos Profissionais, os diretores de curso são nomeados, de entre os professores do quadro 

que lecionem, preferencialmente, as disciplinas da componente de formação técnica, com redução, 

ao abrigo do art.º 79 do ECD. Não havendo professores da formação técnica do quadro, deverão ser 

recrutados professores da formação científica ou sociocultural de entre os docentes que estejam a 

beneficiar de redução ao abrigo do art.º 79 do ECD. 

• A distribuição do serviço letivo de cada professor deverá ser tendencialmente homogénea, isto é, 

contemplar o menor número de turmas e de níveis possível. 

• Sempre que possível, devem ser atribuídas turmas de um mesmo ano de escolaridade ao mesmo 

grupo de professores para facilitar a organização do trabalho de equipas educativas de ano. 

• As tarefas a desenvolver na componente não letiva a nível de estabelecimento, definida em 115 

minutos, destinam-se a: 

a) Assegurar as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos; 

b) Assegurar a plena ocupação dos alunos durante o período de permanência no 

estabelecimento escolar. 

Assim, a CNL a nível de estabelecimento compreende atividades como o apoio individual a 

alunos com dificuldades de aprendizagem, a coordenação e supervisão dos projetos de 

desenvolvimento educativo, equipa TIC, participação em ações de formação contínua que incidam sobre 

conteúdos de natureza científico-didática com ligação à matéria curricular leccionada, bem como as 

relacionadas com as necessidades de funcionamento da escola definidas no respectivo projecto 
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educativo ou plano de atividades, substituição de outros docentes, assessoria técnico, desempenho de 

cargos de coordenação pedagógica. 

A CNL dos docentes do 1º ciclo destina-se a atividades de acompanhamento e vigilância dos 

alunos durante os intervalos entre as atividades letivas, com exceção do período de almoço, a 

atendimento aos encarregados de educação e supervisão pedagógica. 

• Caso se justifique e seja possível, em função das necessidades de apoio educativo, poderão ser 

contempladas outras atividades previstas no n.º 3 do artigo 82º do ECD. 

 

8. Avaliação dos alunos 

 

Até ao início de cada ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do 

processo de avaliação das aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos curriculares, os 

critérios de avaliação com a descrição de um perfil de aprendizagens, de acordo com as orientações 

constantes dos documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação.  

Os critérios de avaliação são divulgados anualmente junto dos diversos intervenientes. 
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Legislação 

 

• Lei n.º 46/86, de 14 de outubro – Lei de Bases do Sistema Educativo. 

• Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro – Regime de Autonomia das Escolas. 

• Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de novembro – Direitos e Deveres da Associações de Pais. 

• Lei n.º 115/97, de 19 de setembro – Alterações à L.B.S.E. 

• Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro – Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino Não Superior. 

• Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho – Estatuto do Pessoal Não Docente. 

• Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto – Alterações à L.B.S.E. 

• Lei n.º 85/2007, de 27 de agosto – Alterações à L.B.S.E. 

• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro – Avaliação de desempenho na Administração Pública 

(SIADAP). 

• Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro – Alunos com NEE. 

• Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril – Regime de Autonomia, Administração e Gestão. 

• Despacho n.º 55/2008, de 23 de outubro – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária de 

Segunda Geração. 

• Decreto-Lei n.º75/2010, de 23 de junho – Estatuto do Carreira Docente. 

• Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro – Avaliação de desempenho pessoal docente. 

• Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho – Princípios Orientadores da Organização e Gestão do 

Currículo do Ensino Básico e Secundário. 

• Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho – Cursos Básicos de Dança, Música e de Canto Gregoriano do 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

• Portaria n.º 265/2012, de 30 de agosto – Regras e Procedimentos a Observar quanto à Celebração, 

Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Autonomia. 

• Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário. 

• Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho – Alterações aos Princípios Orientadores da Organização e 

Gestão do Currículo do Ensino Básico e Secundário. 

• Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de outubro - Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

de Terceira Geração. 

• Portaria n.º 135-A/2013, de 28 de março – Organização e funcionamento dos CQEP. 

• Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho – Princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos. 
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• Portaria n.º 359/2013, 13 de dezembro – Modelos de Fichas de Autoavaliação e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública. 

• Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro – Alterações aos Princípios Orientadores da 

Organização e Gestão do Currículo do Ensino Básico e Secundário. 

• Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto – AAAF, CAF e AEC. 

• Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho – Alunos CEI com Planos de Transição. 

• Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril – Alterações aos Princípios Orientadores da Organização e 

Gestão do Currículo do Ensino Básico e Secundário. 

 
 
 


