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1. Introdução
Um Projeto Educativo deve ser “não uma simples representação do futuro, mas um
futuro a construir, uma ideia a transformar em ato” (J. M. Barbier, 1993) e por isso ele deve
traduzir-se “num documento de caráter pedagógico que, elaborado com a participação da
comunidade educativa, estabelece a identidade própria de cada escola através da adequação do
quadro legal em vigor à sua situação concreta, que apresenta o modelo e que, enquanto
instrumento de gestão, é ponto de referência orientador na coerência e unidade da ação
educativa” (J. A. Costa, 2004).
O PE é, assim, o instrumento privilegiado de gestão da autonomia e de estruturação da
identidade do Agrupamento. Neste sentido, este projeto é um documento orientador de
processos dinâmicos, mobilizando todos os elementos da comunidade educativa, de modo a
melhorar a eficiência e eficácia do Agrupamento e a gerar soluções inovadoras que permitam
dar resposta à multiplicidade de desafios que o mesmo enfrenta na atualidade.
O nosso Projeto Educativo exprime o desígnio coletivo de implementar uma verdadeira
cultura de participação, pois só deste modo é possível consolidar a Autonomia do Agrupamento.
O PE-AEAL é, assim, uma ideia coletiva, fruto das vontades de todos que assim o fizeram
e nele se reveem e comprometem; um encontro de quereres que orienta a vida da escola-viva
que queremos ser; uma referência para a coerência e a unidade da ação educativa; um quadro
regulador das vivências e dos processos. É a afirmação da identidade do Agrupamento de
Escolas Amato Lusitano.
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2. Identidade do Agrupamento
2.1.

A história
O Agrupamento de Escolas Amato Lusitano, criado em julho de 2013, integra a Escola

Secundária de Amato Lusitano, a EBI João Roiz, a EB1 - Quinta da Granja, o Jardim-de-infância/
EB1 do Valongo, e as EB1 Cebolais de Cima e Retaxo.
O Agrupamento está sediado na Escola secundária de Amato Lusitano, antiga escola
técnica - Escola Comercial e Industrial de Castelo Branco. A partir de 1974, quando a distinção
entre os diferentes tipos de escola desapareceu e o ensino passou a ser unificado, a escola
passou a designar-se Escola Secundária de Castelo Branco com turmas desde o 7.º ao 11.º ano,
tendo posteriormente sido acrescentado o 12.º ano ao Sistema Educativo português. Em 1987,
passou a designar-se Escola Secundária de Amato Lusitano. O ensino técnico-profissional, criado
em 1983, teve grande sucesso na altura, continuando a distinguir-se na atualidade com o
alargamento a novas áreas.
A EBI João Roiz entrou em funcionamento em 2001/2002 e em 2003/2004, agregou 4
escolas do ensino básico – a EB1 Quinta da Granja, o Jardim-de-infância/ EB1 do Valongo, a EB1
Cebolais de Cima e a EB1 Retaxo -, formando o Agrupamento de Escolas João Roiz de Castelo
Branco.
2.2.

O Patrono
João Rodrigues de Castelo Branco nasceu nesta cidade em 1511. Médico erudito do

século XVI, foi um dos mais destacados representantes do humanismo renascentista. Professor
universitário em Ferrara e investigador ilustre, o seu nome ficou especialmente ligado à
descoberta da circulação do sangue. Escreveu inúmeras obras onde expôs as suas doutrinas
sobre Medicina, passando a ser conhecido pelo cognome de “Amato Lusitano”.
A perseguição movida pela Inquisição, fá-lo deslocar-se para Itália onde, atendendo à sua
fama crescente, é procurado quer pelos humildes, quer pelos grandes senhores. A ele se atribui a
seguinte afirmação: “Sempre tratei os meus doentes com igual cuidado, quer fossem pobres ou
nascidos em nobreza, sem procurar saber se eram hebreus, cristãos ou sequazes da lei
Maometana.”
O espírito presente nesta afirmação serve de mote a este agrupamento.
2.3.

Visão
O Agrupamento pretende ser reconhecido como referência de excelência pelo sucesso

académico, pela qualidade da formação prestada nos domínios científico, tecnológico,
desportivo, artístico, educação especial e cidadania.
2.4.

Missão
A missão do Agrupamento é promover o sucesso individual dos alunos, favorecer a

aquisição de sólidas bases científicas com vista ao prosseguimento de estudos e oferecer
percursos formativos diversificados que permitam a integração imediata no mundo do trabalho
5

e a inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais, através de projetos
especializados.

O nosso lema: “O futuro em construção”.
2.5.

Valores

O agrupamento pauta-se pelos seguintes valores:
Cidadania, respeito pela diversidade, solidariedade, profissionalismo, disciplina, respeito
mútuo e espírito de pertença ao Agrupamento.

3. Caraterização breve do Agrupamento
3.1. Localização, contexto físico e social
O AESAL promove a sua ação no quadro de uma envolvente natural e humana que deve ser
estrategicamente integrada no seu projeto educativo.
O concelho de Castelo Branco tem uma área de 1 436 km 2. Das 18 freguesias que o
constituem, uma é predominantemente urbana – a freguesia de Castelo Branco – duas são
medianamente urbanas – Alcains e Cebolais de Cima – e as restantes são predominantemente
rurais.
A uma escala local, o dinamismo de cariz industrial e empresarial adquiriu alguma
expressão, permitindo estabelecer parcerias com o Agrupamento. Assim, o ensino da ESAL de
cariz vocacional e profissional beneficia da dinâmica empresarial local.
Na proximidade da escola, existem equipamentos de natureza cultural, recreativa e
desportiva que servem o desenvolvimento da oferta educativa, as práticas letivas e diversos
processos de enriquecimento curricular.
Por outro lado, a existência de instituições de ensino superior, a nível local e regional,
possibilita o prosseguimento de estudos a um maior número de alunos.
3.2. Condições físicas
A ES Amato Lusitano está construída num terreno com cerca de 2,4 hectares. Na zona
edificada, podem distinguir-se 4 blocos interligados: um bloco central, constituído por 4 pisos,
25 salas de aulas, 4 salas específicas de desenho, 6 salas de informática, 3 laboratórios (física,
química, biologia), o laboratório do projeto de análise de águas, o espaço 550 (oficina de
informática), o gabinete da Direção, os serviços administrativos, o serviço de ação educativa, o
armazém, a sala de professores, uma sala de apoio às atividades docentes, o gabinete de
educação física, o gabinete de apoio ao ensino especial, o gabinete de receção dos pais e
encarregados de educação e a biblioteca escolar; dois blocos exteriores, um dos quais inclui as
oficinas de construção civil, de artes, de mecânica e de eletricidade e eletrónica e o outro integra
o bar dos alunos e a reprografia; e o bloco dos ginásios e refeitório. O espaço exterior tem ainda
2 campos de jogos (requalificados no ano de 2013), pátios, zonas envolventes arborizadas e
ajardinadas. Apesar dos seus 50 anos de idade, o edifício encontra-se em razoável estado de
6

conservação, pois tem sido objeto de intervenções periódicas. O sistema de aquecimento central,
instalado há uns anos, veio trazer algum conforto no Inverno. Os espaços específicos apresentam
uma adequada diversidade e quantidade que responde razoavelmente a todas e tantas áreas
lecionadas.
A EBI João Roiz é formada por três blocos com 25 salas de aulas e um outro bloco onde
está instalado o refeitório. Tem, ainda, um pavilhão gimnodesportivo e junto do campo de jogos
encontra-se um pequeno pavilhão com balneários.
A EB1 da Quinta da Granja, inaugurada em 1993, é uma escola recente, apresentando,
por isso, uma construção bastante moderna e com boas condições de estudo. É constituída por
três pisos e, além das oito salas de aula, possui uma biblioteca, uma sala de audiovisuais, uma
sala de música e um ginásio, assim como alguns pequenos gabinetes destinados ao trabalho dos
docentes e ao apoio de alunos com dificuldades de aprendizagem e necessidades educativas
especiais.
A EB1/JI do Valongo agrega um Jardim de Infância e uma escola básica com três salas de
aula. O Jardim funciona em duas salas junto da EB1 e, conjuntamente com esta, divide o espaço
do recreio e o polidesportivo.
A EB1 dos Cebolais de Cima é constituída por um edifício do Plano dos Centenários com
duas entradas que dão acesso a duas salas de aulas cada uma. Só duas estão a ser utilizadas
como salas de aulas.
A EB1 do Retaxo funciona num edifício, também do Plano dos Centenários, com uma
entrada que dá acesso a duas salas de aulas.
3.3. Comunidade escolar
3.3.1. Alunos
O Agrupamento conta com cerca de 1730 alunos, sendo 58% do ensino básico e
pré-escolar e 42% do ensino secundário.
Destes alunos, 5% têm necessidades educativas especiais de caráter permanente, sendo
34% do ensino secundário e 64% do ensino básico.
Somos agrupamento de referência para a educação bilingue de alunos surdos, para a
educação de alunos portadores de cegueira e de baixa visão.
Relativamente aos apoios socioeducativos disponibilizados, o Agrupamento apoia 405
alunos, (cerca de 23%), sendo 30% do ensino secundário e 70% do ensino básico.
São apenas 2% os alunos cuja proveniência é de países estrangeiros. Assim, a
diversidade cultural, étnica e linguística tem significado diminuto, estando os alunos
perfeitamente integrados. Na generalidade, dominam razoavelmente a língua portuguesa e os
casos mais problemáticos beneficiam do apoio educativo individual apropriado.
3.3.2. Docentes
O Agrupamento tem um corpo docente cerca de 220 professores, maioritariamente de
nomeação definitiva, constituindo um quadro com muita experiência letiva e profissional e com
elevado potencial de continuidade.
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3.3.3. Pessoal não docente
O quadro não docente é constituído por 74 elementos, dos quais 17são assistentes técnicos e
57 assistentes operacionais.
O pessoal não docente é empenhado nas suas funções de apoio, quer aos professores
quer aos alunos, sendo um elo de ligação muito importante no contexto escolar de forma a
harmonizar as orientações recebidas com a prática diária.
3.3.4. Pais e Encarregados de Educação
A APEE, a Associação de Pais e Encarregados de Educação, constitui-se como ator
representativo dos interesses das famílias, dos encarregados de educação e dos seus educandos
e, como tal, está representada nos órgãos de cúpula da estrutura do Agrupamento que reconhece
à APEE um papel fundamental enquanto parceiro educativo.
3.4. Oferta formativa
A Escola Básica João Roiz leciona o 2ºciclo (5º e 6º anos) e 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) e
também concentra nas suas instalações os alunos do 4º ano do Agrupamento.
Nos restantes quatro edifícios – E.B.1 do Valongo com a valência de Jardim de Infância,
E.B.1 Quinta da Granja, Cebolais e Retaxo (considerados como salas de apoio) – funcionam o préescolar e os 1º, 2º e 3º anos do ensino básico.
A Escola Secundária de Amato Lusitano, para além dos Cursos Científico-Humanísticos
(Ciências e Tecnologias, Artes Visuais e Ciências Socioeconómicas), inclui, atualmente, na sua
oferta formativa, Cursos Profissionais (Técnico de Multimédia, Técnico de Apoio à Gestão
Desportiva, Técnico de Mecatrónica e Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos), Cursos Vocacionais (Empreendedorismo e Microempresas, Turismo e
Comunicação) e o 9º ano (3º ciclo).
3.5. Recursos educativos
3.5.1. Gabinete de Psicologia e Orientação
O Gabinete de Psicologia e Orientação, de cariz técnico-pedagógico, desenvolve a sua
ação no domínio do apoio psicopedagógico, no apoio ao desenvolvimento do sistema de relações
da comunidade escolar e no domínio orientação da escolar e profissional, na coordenação
educativa e supervisão pedagógica.
3.5.2. Equipa Multidisciplinar
No âmbito dos serviços técnico-pedagógicos, a Equipa Multidisciplinar destina-se a
acompanhar em permanência os alunos, designadamente aqueles que revelem maiores
dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, comportamentos de risco, ou
gravemente violadores dos deveres do aluno, ou se encontrem na iminência de ultrapassar os
limites de faltas previstos no EAEE.
3.5.3. Biblioteca Escolar (BE)
A Biblioteca Escolar é parte integrante do processo educativo. Constitui-se como um
instrumento ao serviço do currículo e um importante recurso pedagógico de apoio às atividades
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letivas e não letivas. Neste sentido, disponibiliza equipamentos e o seu espaço onde são
recolhidos e tratados todo o tipo de documentos em suportes diversificados, dinamiza
atividades de forma integrada com as várias estruturas da escola, apoia os alunos na
aprendizagem e na prática de competências de pesquisa, seleção, avaliação e tratamento da
informação, promove o uso das tecnologias da informação e comunicação, contribui para o
desenvolvimento de hábitos de trabalho autónomos e favorece o desenvolvimento de novas e
diversificadas práticas educativas. Com as suas atividades, recursos e projetos, assume-se como
um instrumento essencial de apoio aos currículos e um recurso fundamental para o
favorecimento e desenvolvimento das diversas literacias e competências de leitura.
3.5.4. Educação Especial
A Educação Especial constitui-se como um serviço especializado, dirigido a todos os
alunos com limitações significativas ao nível da atividade e participação, num ou vários
domínios, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de caráter permanente.
Desenvolve a sua atividade em articulação com outras estruturas de orientação
educativa, nomeadamente o serviço de psicologia e orientação.
É responsável por promover respostas pedagógicas adequadas e diferenciadas face ao
perfil de funcionalidade de cada aluno, adjacente a uma filosofia de escola inclusiva que promove
o sucesso educativo de todos.
3.5.5. Equipa de Avaliação Especializada
A equipa de avaliação especializada é uma equipa multidisciplinar que se articula com os
diretores de turma, encarregados de educação, serviços da escola e outros da comunidade, com a
supervisão do coordenador do departamento de educação especial.
À equipa compete analisar e recolher informações sobre os vários casos; proceder a uma
avaliação especializada por referência à CIF; elaborar pareceres e proceder ao encaminhamento
para outros apoios disponibilizados pela escola que melhor se adequem à situação.
3.6. Atividades extracurriculares e projetos
Os projetos e clubes pela sua natureza cultural, pedagógica e lúdica desenvolvem atividades
educativas e concorrem a par das atividades letivas para a formação académica, pessoal e social
dos alunos. Projetos com tradição na escola/agrupamento:
Projetos / atividades a nível de
escola/agrupamento:
 Clube de Robótica
 Revista Escolar
 Laboratório de Análise
de Águas
 Espaço 550
 Sons da ESAL
 Centro de Ludociência
 Oficina de Leitura











Crescer em Cidadania
Projeto ESpeciAL
Clube de Judo
Clube de Matemática
Clube de Teatro
Clube de Programação
Clube de fotografia
Clube de Karting
Clube Contos, Leituras e
outras travessuras

Projetos de âmbito
nacional:








Desporto Escolar
Educação para a Saúde
Parlamento dos Jovens
Rede ESCXEL
Mostra de Ciência
CR TIC
Projeto Canal TV
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3.7.

Organização e Gestão Escolar – Critérios de Constituição de Turmas

3.7.1. Critérios gerais
a. De acordo com o estabelecido no artigo 17.º Despacho normativo n. º7-B/2015 de 7 de
maio, na constituição das turmas:


devem prevalecer critérios de natureza pedagógica definidos no projeto educativo
e no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino, competindo
ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos
humanos e materiais existentes e no respeito pelas regras constantes deste
despacho normativo.



deve ser respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, podendo, no entanto,
o diretor perante situações pertinentes, e após ouvir o conselho pedagógico,
atender a outros critérios que sejam determinantes para a promoção do sucesso e
o combate ao abandono escolar.

b. Deve ser respeitada a legislação em vigor quanto ao número mínimo e máximo de
alunos quer na abertura de turma, de curso, de opção ou de disciplina de
especificação, quer no que diz respeito ao desdobramento de turmas.
c. O número de turmas a considerar em cada ciclo e anos é o previsto na oferta formativa
da rede escolar para o ano letivo de 2017-2018.

3.7.2. Critérios específicos
A - Critérios específicos - pré-escolar
a. A constituição de grupos de crianças no pré-escolar é feita em reunião de articulação das
educadoras, orientada por um elemento da direção e tendo em conta as recomendações
expressas em atas dos conselhos de docentes de avaliação de final de ano,
recomendações da equipa de educação especial, dos serviços de psicologia e orientação
(SPO), dos encarregados de educação e/ou outro técnico.
b. Na educação pré-escolar, os grupos-turma são constituídos por um número mínimo de
20 e um máximo de 25 crianças.
c. Os grupos-turma que integrem crianças com necessidades educativas especiais de
caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de
funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais
de duas crianças nestas condições.
d. Na distribuição dos alunos pelos grupos-turma deverá procurar-se o equilíbrio de género
e idade e, se não for possível, dever-se-á agrupar crianças com idades aproximadas.
e. Sempre que possível, deve dar-se continuidade ao grupo-turma do ano letivo anterior,
tendo em conta o perfil, as necessidades das crianças e o número de anos de frequência
no jardim-de-infância.
B - Critérios específicos – 1º ciclo
a. As turmas do 1ºciclo são constituídas até ao limite máximo de 26 alunos.
b. As turmas, nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, que incluam alunos de
mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos.
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c. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de caráter
permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de
funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de
dois alunos nestas condições.
d. As turmas devem ser heterogéneas e compostas por alunos do mesmo ano de
escolaridade, mas, sempre que tal não for possível, devido à insuficiência do número de
alunos, dever-se-á integrar crianças de níveis aproximados nessa mesma turma.
e. Na distribuição dos alunos pelas turmas, deve ter-se em conta o equilíbrio de género e
idades.
f.

Deve dar-se continuidade às turmas constituídas no ano letivo anterior, salvo indicações,
pertinentes e fundamentadas, em contrário.

g. Os alunos retidos serão distribuídos, sempre que possível, pelas várias turmas dos
mesmos anos de escolaridade.
h. Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que
pertencia por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.
C - Critérios específicos – 2º e 3º ciclos
a. As turmas dos 5.º ao 9.º anos de escolaridade do ensino regular e do ensino artístico em
regime articulado são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo
de 30 alunos.
b. Nos cursos de educação e formação, as turmas são constituídas por um número mínimo
de 15 alunos e um máximo de 20 alunos.
c. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de caráter
permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de
funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de
dois alunos nestas condições.
d. A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento
e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular.
e. A coordenadora da educação especial, em articulação com os SPO, comunicará aos
professores responsáveis pela constituição das turmas a lista de alunos com
necessidades educativas especiais, com indicação das medidas do regime educativo
especial a adotar.
f.

Deve manter-se a heterogeneidade de alunos por sexo e idade numa proporção o mais
equilibrada possível.

g. Alunos provenientes de outros países, com dificuldades comuns na língua portuguesa,
devem ser colocados na mesma turma a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico
previsto de PLNM (Português Língua não Materna).
h. Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade cujo
número de alunos mais se afaste do limite máximo legal, salvo recomendações em
contrário.
i.

Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção ou
apenas com alunos de grupos socioculturais e étnicos de cariz minoritário, com exceção

11

de projetos devidamente fundamentados e aprovados pelo Diretor, ouvido o Conselho
Pedagógico.
j.

Os alunos retidos devem ser distribuídos de forma equitativa pelas turmas.

k. Deve manter-se a continuidade das turmas já constituídas, procedendo-se a eventuais
ajustamentos decorrentes de propostas do Conselho de Turma.
l.

A continuidade na composição da turma pode ser quebrada por questões disciplinares,
por imperativos de natureza pedagógica, devidamente fundamentados pelo Conselho de
Turma do ano anterior, e pelas às disciplinas de opção.

m. Deve atender-se à integração de irmãos na mesma turma e ou /horário, salvo indicações
em contrário do Encarregado de educação.
n. Quaisquer indicações escritas dos professores, Conselhos de Turma e Encarregados de
Educação poderão entrar em consideração para a constituição de turmas, desde que não
contrariem a legislação e regulamentos em vigor.
o. A constituição de turmas de EMRC obedece ao disposto do artigo 6º do Decreto Lei nº
70/2013 de 23 de maio.
p. Na constituição das turmas de 5ºano:
q. deve atender-se, sempre que possível, às recomendações específicas provenientes dos
conselhos de docentes do 1.º ciclo e dos professores titulares do 4.º ano de escolaridade;
r. devem ser mantidos, sempre que possível, os alunos provenientes da mesma turma do
4.º ano de modo a facilitar a integração e minimizar a insegurança que a mudança de
escola provoca.
s. Na constituição das turmas de 7º ano:
t. os alunos serão distribuídos de acordo com a opção de Língua Estrangeira II;
u. os alunos agrupados de acordo com a Língua Estrangeira II serão distribuídos em turmas
segundo a opção artística.
v. Nos 7º e 8º anos, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do
conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos, ficando
condicionada pela opção de escolha da maioria dos alunos da turma.
D - Critérios específicos – ensino secundário – cursos científico-humanísticos
a. Nos cursos Científico-Humanísticos de Ciências socioeconómicas e de Artes Visuais, as
turmas são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 30
alunos.
b. Nos cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, as turmas são constituídas
por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 28 alunos, devido à tipologia dos
laboratórios das áreas disciplinares de Física e Química e de Biologia e Geologia.
c. A abertura de uma disciplina de opção está condicionada à existência de um número
mínimo de 20 alunos. O funcionamento de turmas/disciplinas com número inferior
apenas poderá ocorrer se as mesmas forem únicas e tiver sido assegurada prévia
autorização.
d. Em face de insuficiente número de alunos para constituir turma, para abrir disciplina de
opção ou curso, dever-se á recorrer à ordem de preferência referida pelos alunos no ato
da matrícula, ou, quando possível, convocar os alunos para auscultar a sua preferência.
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e. No 10º Ano dos cursos Científico-Humanísticos, as turmas devem, dentro do mesmo
curso, ser homogéneas no que se refere às línguas estrangeiras e às disciplinas de opção,
de forma a evitar ao máximo os desdobramentos e as junções de turmas.
f.

As vagas existentes em cada curso/turma são preenchidas no respeito pelas prioridades
e critérios previstos no artigo 11.º do Despacho normativo referido no ponto inicial.
Esgotados estes critérios, o AEAL dará prioridade aos alunos com melhores
classificações/níveis obtidos na frequência do 3.ºperíodo, no ano anterior, em todas as
disciplinas obrigatórias (Ensino Básico) ou ainda, no ensino secundário.

g. Na constituição de turmas, deverá atender-se, sempre que possível, à distribuição
equitativa dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE).
h. A professora responsável pela educação especial, em articulação com os SPO, comunicará
aos professores responsáveis pela constituição das turmas a lista de alunos com
necessidades educativas especiais, com indicação das medidas do regime educativo
especial a adotar.
i.

Sempre que o número de alunos, de um determinado ano e curso, com uma mesma
disciplina em atraso seja significativo, isto é, que cumpra os requisitos consignados na
legislação em vigor para a abertura de uma disciplina, deve ser-lhes atribuída no horário
a possibilidade de a frequentar.

j.

Dever-se-á ter em atenção as recomendações, lavradas em ata, dos conselhos de turma
do terceiro período escolar do ano letivo anterior.

k. O desdobramento de turmas do ensino secundário é autorizado, exclusivamente para a
realização de trabalho prático ou experimental, nas condições definidas no Despacho
Normativo n.º 4-A/2016 de 16 de junho.
E - Critérios específicos – ensino secundário – cursos profissionais
a. Nos cursos profissionais, as turmas são constituídas por um número mínimo de 24
alunos e um máximo de 30 alunos.
b. As turmas de cursos profissionais que integrem alunos com necessidades educativas
especiais de carácter permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o
respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não
podendo incluir mais de 2 alunos nestas condições.
c. É possível agregar componentes de formação comuns, ou disciplinas comuns, de dois
cursos diferentes numa só turma, mediante autorização prévia dos serviços competentes
em matéria de funcionamento dos cursos e, quando aplicável, de financiamento, não
devendo os grupos a constituir ultrapassar, nem o número máximo nem o número
mínimo de alunos previstos na legislação em vigor.
d. As turmas dos anos sequenciais dos cursos profissionais só podem funcionar com um
número de alunos inferior ao previsto na alínea a), quando não for possível concretizar o
definido na alínea anterior.
e. O desdobramento das turmas dos cursos profissionais é autorizado nos termos definidos
em legislação própria nas seguintes condições:
f.

nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica, até um
tempo letivo, sempre que o número de alunos for superior a 20;
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g. nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, informático ou artístico da componente
de formação técnica, na totalidade da carga horária semanal, quando o número de alunos
for superior a 15.
F – Casos excecionais
a. A constituição ou a continuidade, a titulo excecional, de turmas com número inferior ao
estabelecido na legislação em vigor e orientações dadas pelo gabinete de Sua Excelência
a Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, carece de autorização dos serviços
do Ministério da Educação e da Ciência competentes, mediante análise de proposta
fundamentada do Diretor.
b. A constituição ou a continuidade, a titulo excecional, de turmas com número superior ao
estabelecido na legislação em vigor e orientações dadas pelo gabinete de Sua Excelência
a Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, carece de autorização do Conselho
Pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada do Diretor.
c. A proposta fundamentada referida nos pontos da alínea anterior deverá obedecer aos
seguintes pressupostos:
 Observância de critérios de eficaz gestão dos recursos humanos disponíveis,
devendo proceder-se à junção de turmas quando tal se torne necessário para assegurar
o funcionamento de uma disciplina.
 Garantir a continuidade dos estudos a alunos em risco de abandono escolar.
 Inexistência de outra escola no concelho que ofereça o mesmo curso/disciplina.
 Inexistência de vaga noutra escola do concelho.
 Necessidade de adequação da oferta educativa à realidade sociológica dos alunos e
ao seu perfil sociocultural.
 Adequação às necessidades do tecido empresarial.
 Carácter inovador do curso, tendo em conta o meio socioeconómico em que se
insere.
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4. Áreas de intervenção
4.1. Análise SWOT

Pontos fortes


Escola inclusiva



Forte liderança da Direção



Ampla diversidade de oferta educativa



Estabilidade do corpo docente



Resultados acima da média nacional dos exames do
1º, 2º e 3º ciclos e no ensino secundário das
disciplinas de Português, Economia, Geografia,
Desenho A, Matemática B, e, História e Cultura das
Artes



Bons recursos e equipamentos informáticos e
tecnológicos



Bom apetrechamento das salas de aula



Bom funcionamento dos serviços de apoio
educativo



Atividades extracurriculares com qualidade e
impacto nas aprendizagens



Abertura do agrupamento ao exterior



Boa relação entre os atores educativos



Bom ambiente de trabalho



Existência de três bibliotecas, integradas no
Programa Rede de Bibliotecas Escolares do MEC

Pontos fracos


Resultados abaixo da media nacional dos exames
do ensino secundário das disciplinas de Matemática
A, Biologia e Geologia e Física e Química A



Debilidades ao nível da ação de um plano global e
integrado que apoie alunos com dificuldades de
aprendizagem ao longo da escolaridade básica e
secundária



Insuficiente monitorização e eficácia dos apoios
prestados



Fraca articulação entre os diferentes níveis de
ensino



Necessidade de intervenção em algumas
instalações



Existência de alguns focos de indisciplina

Oportunidades


Localização privilegiada do Agrupamento no
contexto urbano



Disponibilidade da autarquia, empresas e
instituições para o estabelecimento de parcerias



Financiamento oriundo dos fundos comunitários no
âmbito da formação profissional



Existência de concursos a projetos nacionais de
índole cultural e/ou científico-pedagógica.

Ameaças


A proximidade de outras escolas



Fraca participação dos Encarregados de Educação
nas atividades extracurriculares



Insuficiência de espaços de trabalho



Insuficiência de espaços desportivos



Redução da rede de empresas para a
disponibilização de estágios profissionais

4.2. Linhas estratégicas – áreas de intervenção prioritárias
Considerando que o PE representa uma orientação concreta para a ação, foram identificadas
prioridades e estabelecidas linhas estratégicas a partir dos problemas detetados, resultantes do
diagnóstico estratégico e baseadas também no projeto de intervenção do Diretor do
Agrupamento.
A análise SWOT, que permitiu a identificação dos pontos fortes, fracos, oportunidades e
ameaças, resultou da recolha de informação nos serviços administrativos, na Direção, nos
relatórios do projeto ESCXEL e da aplicação de questionários a toda a comunidade escolar.
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O plano de ação foi construído com o objetivo de encontrar respostas concretas para os
pontos fracos diagnosticados, daí centrar-se, maioritariamente, nessas fragilidades e apresentarse como primeira prioridade o sucesso escolar dos alunos.
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4.2.1. Área de intervenção: Pedagógica /Relacional

A:
Rendimento académico

Dimensão

Metas

Ações a desenvolver

Atores responsáveis

Objetivo 1
Diminuir a diferença, relativamente à média
nacional, nas disciplinas que apresentam
resultados abaixo dessa média.

Objetivo 1
De 50% a 75% (a média
aritmética das diferenças),
ao longo dos 3 anos.

Objetivo 2
Melhorar a diferença, relativamente à média
nacional, nas disciplinas que apresentam
resultados acima da dessa média.

Objetivo 2
De 3% a 8% (a média
aritmética das diferenças),
ao longo dos 3 anos.

Objetivo 3
Aumentar a taxa de conclusão do Ensino
Profissional.

Objetivo 3, 4, 6
Em 5% (a média
aritmética das diferenças),
ao longo dos 3 anos.

. Marcação de 2 tempos no horário de todos os
docentes para implementação de medidas de apoio
pedagógico, recorrendo às horas de estabelecimento,
art.º79 e insuficiência de tempos letivos.
. Implementação das seguintes medidas de apoio
pedagógico: aulas de apoio, tutorias, coadjuvação em
sala de aula (de acordo com as características e
necessidades de cada turma).
. Dinamização de atividades em articulação com a
biblioteca escolar para o desenvolvimento das diversas
literacias, com especial enfoque nas competências de
leitura e escrita.
. Monitorização da evolução dos resultados escolares e
consequente divulgação nos grupos disciplinares.
. Criação de um espaço de reflexão no final/início de
cada ano letivo em reunião de grupo disciplinar para
adequação de estratégias de melhoria.
. Implementação de grupos de nível dentro da turma.
. Concretização dos planos de acompanhamento
pedagógico.
.Implementação dos planos individuais de transição
(PEI) e dos alunos que usufruem do currículo
específico individual (CEI), mobilizando todos os
recursos do agrupamento e fomentando parcerias com
a comunidade local.
. Criação de condições para a continuidade e otimização
do projeto ESpeciAL.
. Realização de cerimónia anual de atribuição de
prémios aos alunos que se destacaram pelos resultados
académicos ou pelos comportamentos meritórios
(entrega de diplomas, quadro de mérito, valor e
excelência).

. Coord. dos DT
. Diretores de Turma
. Profs. das várias disciplinas
. Profs. Bib.
. Coord. dos apoios
. Coords. Depart.
. Coords Grupo
.Grupo Educação Especial
. Conselhos de Turma
.Direção

Objetivos estratégicos

Objetivo 4
Aumentar a taxa de transição ao nível do 3º
ciclo.
Objetivo 5
Aumentar a percentagem de alunos que
terminam o ensino básico aprovados em
todas as disciplinas.
Objetivo 6
Aumentar a percentagem de alunos admitidos
às provas finais de 6º e 9º anos.
Objetivo 7
Promover o sucesso escolar e educativo dos
alunos com necessidades educativas
especiais.
Objetivo 8
Valorizar os resultados escolares e as
condutas de valor e excelência.

Objetivo 5
Em 15% (a média
aritmética das diferenças),
ao longo dos 3 anos.

Objetivo 7
Dar resposta especializada
a todos os casos de alunos
com necessidades
educativas especiais.
Objetivo 8
Aumentar a média
aritmética das
percentagens dos alunos
do quadro de valor e
excelência.

Indicadores
. Resultados da escola nos
exames nacionais.
. Resultados do Agrupamento
por disciplina, ano e ciclo de
ensino.
. % de alunos a frequentar os
apoios por disciplina.
. Resultados dos alunos que
frequentaram os apoios.
. Nº de atividades articuladas
com a BE.
. Nº de turmas envolvidas nas
atividades.
. Registos de avaliação dos
alunos com NEE
. Nº de alunos dos quadros de
mérito, valor e excelência

Responsáveis pela avaliação:
. Coordenador do ENES
. Mediador do Exscel
. Profs. Bib.
. Coord. dos apoios
. Coord. dos DT
. Coords. Departamento
. Coord. Ensino Especial

17

Dimensão

Objetivos estratégicos

Objetivo 1
Reduzir em 5%
(anualmente) os casos de
indisciplina.

C:
Prestação do serviço educativo

B:
Disciplina

Objetivo 1
Otimizar um clima de disciplina favorável ao
desenvolvimento dos processos de ensino e
aprendizagem.

Metas

Objetivo 1
Melhorar a articulação curricular entre os
diferentes ciclos e níveis de ensino.
Objetivo 2
Fomentar o trabalho colaborativo entre
docentes.

Objetivo 1
Uma Reunião no início de
cada ano letivo:
. Entre ciclos
. Entre DT dos diferentes
ciclos.
Objetivo 2
Realizar reuniões
regulares de nível.

Ações a desenvolver

Atores responsáveis

. Implementação do Gabinete do Aluno (GA) para
acolher alunos com ordem de saída da sala de aula.
. Envolvimento dos Pais/EE na dinâmica do GA:
- Reuniões com os pais/EE sobre o seu funcionamento;
- Recolha de propostas de estratégias / atividades a
desenvolver no GA;
- Comunicação aos pais/EE sobre a frequência dos seus
educandos no GA (participação de todos os casos de
saída da sala de aula).
. Formalização obrigatória dos casos que configurem
ação disciplinar.
. Resposta imediata (48h) e consequente de todo o
comportamento enquadrado no âmbito das medidas
sancionatórias.
. Ações de divulgação/sensibilização das normas de
funcionamento das escolas (RI, Códigos de Conduta…).
. Definição de estratégias comuns de atuação no âmbito
dos conselhos de turma.

. Coord. da sala de apoio ao
aluno
. Diretores de Turma
. Profs. das várias disciplinas
. Direção

. Consolidação das reuniões de articulação entre os
vários ciclos do ensino básico relativamente às
disciplinas de português e matemática.
. Realização de reuniões de articulação entre o 3º ciclo
e o ensino secundário também nas disciplinas de
português e matemática.
. Promoção de reuniões entre os DT de diferentes ciclos
no início do ano letivo para transferência de
informação dos alunos nos âmbitos educativo,
socioeconómico e disciplinar.
. Implementação do trabalho colaborativo e
cooperativo entre docentes do mesmo grupo
disciplinar, em três áreas: planificação e preparação da
atividade letiva, definição de estratégias e elaboração
de materiais, avaliação de alunos.
.Criação de tempos específicos para trabalho
cooperativo docente.

. Coord. dos DT
. Diretores de Turma
. Profs. Titulares de Turma
. Profs. das várias disciplinas
. Coords. Depart.
. Coordenadores dos Grupos

Indicadores
. Registos de ocorrências
disciplinares
. Registos do Gabinete do
Aluno
. Despachos do Diretor
Responsáveis pela avaliação:
. Coord. da sala de apoio ao
aluno
. Diretores de Turma
. Direção

. Atas das reuniões
. nº de reuniões

Responsáveis pela avaliação:
. Coord. dos DT
. Coords. Departamento
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E:
Atividades extracurriculares

D:
Relação escola/ comunidade

Dimensão

Objetivos estratégicos

Metas

Ações a desenvolver

Atores responsáveis

Indicadores

Objetivo 1
Aumentar a participação dos pais/EE na vida
escolar.

Objetivo 1
Situar a percentagem de
participação dos Pais/E.E.
(reuniões/ contactos com
os DT) entre os 80% e
100% em cada ano letivo.
5 Atividades no 1º ano e
aumentar o número todos
os anos

. Promoção de reuniões/contactos com os pais/EE.
. Mobilização dos pais/EE para a apresentação de
propostas para o PAA no início do ano letivo, através
do professor titular de turma e DT.
. Articulação de atividades com os pais/EE no espaço
da sala de aula (partilha de experiências, pequenas
palestras…)
. Envolvimento dos pais/EE na requalificação do
espaço escolar.
. Divulgação da programação semanal das atividades
do PAA no portal do agrupamento.
. Abertura dos espaços da escola para uma utilização
cultural, desportiva e lúdica por parte da comunidade.
. Promoção de parcerias e protocolos de modo a dar
resposta a situações emergentes e decorrentes da
prática educativa.
. Promoção/otimização da participação do
Agrupamento em projetos de iniciativa local e nacional
e com reflexo positivo na melhoria do serviço
educativo

. Diretores de Turma
. Prof. Titular de Turma
. Profs. das várias disciplinas
. Pais/EE
. Associação de Pais
. Equipa de monitorização /
avaliação do PAA
. Diretores de curso
. Diretores de instalações
. Direção

.Registos de participação
(pessoal, telefónica, correio
eletrónico) dos encarregados
de educação.
. Nº de atividades articuladas
com os pais/EE
. Nº de atividades realizadas
com participação dos pais/EE
. Programação semanal de
atividades do PAA.
. Registos/protocolos
de utilização do espaço
escolar pela comunidade.
. nº de protocolos /parcerias
. nº de participações em
atividades de âmbito local,
regional, nacional
Responsáveis pela avaliação:
. Diretores de Turma
.Profs. Titulares de Turma
. Equipa de monitorização /
avaliação do PAA
. Diretores de curso
. Diretores de instalações
. Direção

. Dinamização de atividades de enriquecimento
curricular.
.Desenvolvimento de projetos de voluntariado na
comunidade, de apoio a alunos/famílias mais
carenciados.
. Dinamização de atividades/iniciativas que
desenvolvam o respeito pelos outros, o espírito de
solidariedade, a responsabilidade e a formação para a
cidadania.
. Realização de concursos/ iniciativas de forma a
desenvolver as capacidades desportivas, criativas e
artísticas dos alunos.
. Criação de espaços específicos nas unidades orgânicas
para que os alunos possam expor os seus trabalhos.

. Departamentos curriculares
. Coordenadores dos Grupos
. Conselhos de Turma

. Plano anual de atividades
. Relatórios das atividades
. Relatório do PAA

Objetivo 2
Valorizar o agrupamento na comunidade em
que se insere.

Objetivo 2
Divulgar à comunidade
todas as atividades
realizadas no
agrupamento
Dar resposta a todas as
solicitações (exequíveis)
de utilização do espaço
escolar pela comunidade.
Manter e/ou aumentar o
nº de parcerias para
corresponder às
necessidades do
agrupamento

Objetivo 1
Organizar as atividades do PAA, privilegiando
os seguintes objetivos:
. Contribuir para o desenvolvimento
curricular/ formação científico-técnica.
. Desenvolver o espírito de cidadania.
. Valorizar a dimensão artística.
. Incentivar a prática desportiva.

Objetivo 1
Concretizar 90 a 100% das
atividades previstas no
PAA.

Responsáveis pela avaliação:
. Equipa de monitorização /
avaliação do PAA
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Dimensão

Objetivos estratégicos

A:
Instalações e
equipamentos

4.2.2. Área de intervenção: Recursos e equipamentos
Metas

Objetivo 1
Melhorar os espaços físicos do Agrupamento.

Objetivo 1
Duas Intervenções por
ano.

Objetivo 2
Manter o equipamento do Agrupamento
operacional.

Objetivo 2
Não exceder 48h de
inoperacionalidade

Ações a desenvolver

. Manutenção e recuperação dos edifícios e intervenção
nos espaços escolares, dando-lhes a dignidade
necessária ao desenvolvimento de um processo ensinoaprendizagem adequado ao sucesso escolar.

Atores responsáveis

. Direção
. Assistentes operacionais
. Grupo de informática

. Criação de uma equipa de manutenção dos
equipamentos.

Indicadores

. Nº de intervenções
. Registos de reparações dos
equipamentos
Responsáveis pela avaliação:
. Direção
. Coord. grupo informática

4.2.3. Área de intervenção: Organizacional

A:
Formação
e recursos humanos

Dimensão

Objetivos estratégicos

Metas

Ações a desenvolver

Atores responsáveis

Objetivo 1
Desenvolver um plano de formação com vista
à promoção do desenvolvimento profissional
do pessoal docente e não docente.

Objetivo 1
Concretização em 30% do
plano de formação

. Elaboração um plano de formação, com vista à
atualização pedagógica e científica dos professores, em
articulação com o CFAE Alto Tejo e outras instituições
parceiras.

. Direção
. Departamentos. Pessoal não
docente.
. Centro de Formação Alto
Tejo

Objetivo 2
Conseguir elevada assiduidade do corpo
docente do Agrupamento.

Objetivo 2
Situar a percentagem de
absentismo entre os 0% e
os 3%

. Elaboração um plano de formação destinado aos
Assistentes Operacionais, com vista à melhoria das
relações interpessoais, à gestão de conflitos e ao
reconhecimento da sua atuação pelas crianças/jovens.
. Elaboração um plano de formação destinado aos
Assistentes Técnicos que contemple as atualizações
dos programas e serviços de gestão administrativa da
organização.

Indicadores

. Nº de formações realizadas
. Nº de permutas
. Registos de faltas

. Docentes
. Direção
Responsáveis pela avaliação:
. Direção

. Rentabilização do sistema de permutas entre
docentes.
. Valorização do cumprimento do horário através de
mecanismos internos de gestão.
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B:
Comunicação interna e externa
C:
Avaliação

Objetivo 1
Criar um eficiente circuito de informação e
comunicação interna e externa.
Objetivo 2
Agilizar processos de comunicação através da
rentabilização dos recursos digitais.

Objetivo 1
Comunicação imediata,
sistemática e contínua de
toda a informação por
email.
Objetivo 2
Atualização semanal das
disciplinas da plataforma
Moodle e portal do
Agrupamento.

. Continuação da utilização do webmail interno para
divulgação das orientações e decisões organizacionais
e educativas.
. Criação de uma “área docente” na plataforma Moodle:
- Manutenção de uma disciplina que agrupe os
documentos estruturantes e reguladores do
agrupamento e todo o tipo de formulários e grelhas de
apoio à prática letiva e não letiva;
- Manutenção de uma disciplina que integre a
legislação em vigor.

. Direção
. Equipa responsável pela
criação/manutenção do
portal do agrupamento e
“área docente” no Moodle

. Nº de downloads e consultas
dos documentos em suporte
digital
. Nº de comunicações por email
Responsáveis pela avaliação:
. Direção
. Equipa responsável pela
manutenção do portal do
agrupamento e “área docente”
no Moodle

. Difusão da informação através do portal do
Agrupamento, jornal escolar, newsletter.
. Divulgação da informação no átrio principal de cada
unidade orgânica de informações e notícias de
atividades realizadas em todo o AEAL.

Objetivo 1
Promover uma cultura de autoavaliação do
Agrupamento.

Objetivo 1
Garantir o envolvimento
de todos os membros da
comunidade educativa no
processo conducente à
autoavaliação da
Agrupamento.

. Implementação de práticas de autoavaliação em todas
as estruturas educativas.
. Constituição de um gabinete de avaliação interna
(GAI).

. Corpo docente
. Direção
. GAI

. Registos de reuniões de
avaliação
. Documentos /relatórios
produzidos neste âmbito.
Responsáveis pela avaliação:
. Direção
. Equipa do GAI
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5. Monitorização e avaliação
A monitorização será centrada na avaliação do grau de consecução dos objetivos e metas do PE e
permitirá reformulações e ajustamentos, com vista à definição de estratégias de melhoria.
O PE será objeto de avaliação periódica, formalizada em relatório específico, no final de cada ano
letivo.
A avaliação será da responsabilidade de uma Equipa de Monitorização composta por grupos de
trabalho, constituídos segundo as várias dimensões das áreas estratégicas e coordenados pelos
seguintes elementos:
1. Área de intervenção - pedagógica/relacional
A – Rendimento académico – Mediador do projeto ESCXEL e coordenadores do ENES/ENEB
B – Disciplina – Coordenador do Gabinete do Aluno
C – Prestação do serviço educativo – Coordenadores dos DT e coordenadores de departamento
D – Relação escola/comunidade – Coordenador da equipa Monitorização do PAA e Direção
E – Atividades extracurriculares – Coordenador da equipa Monitorização do PAA
2. Área de intervenção – recursos e equipamentos
A – Recursos e equipamentos – Coordenador do grupo de informática e Direção
3. Área de intervenção – organizacional:
A – Formação e recursos humanos – Direção
B – Comunicação interna e externa – Coordenadores do portal e Moodle.
C – Avaliação – Coordenador do Gabinete de Avaliação Interna

6. Divulgação
A divulgação do PE-AEAL implica a informação a todos os atores educativos – internos e externos –
no sentido de assegurar a sua integração no processo e o empenho na concretização dos objetivos
estratégicos e das metas estabelecidas. O Agrupamento promoverá, assim, a apresentação a toda a
comunidade, através da disponibilização do documento no portal do Agrupamento e da dinamização
de sessões de divulgação dirigidas:
. Aos docentes
. Ao pessoal não docente
. Aos serviços técnico-pedagógicos
. À Associação de Pais e Encarregados de Educação
. Aos diretores de turma (que subsequentemente farão a apresentação à sua turma)
. À autarquia e aos parceiros locais.
. Aos novos alunos, encarregados de educação, novos professores e novos funcionários (reunião
de receção)
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