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ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

2016/2017 

O Ano Letivo 2016/2017 lança-nos novos desafios, quer em termos da constituição 

das equipas de trabalho nos diferentes setores, quer em termos do que é esperado 

que este Agrupamento desenvolva em atividades pedagógicas ao longo do ano. 

São aqui publicitados os princípios orientadores da atividade a desenvolver bem 

como indicações práticas de funcionamento. 

A excelência e a relevância do nosso trabalho e dedicação serão testados 

diariamente pela nossa capacidade de responder aos desafios quotidianamente 

colocados. 

Grata pelo interesse e amor que caracterizam o empenho do pessoal docente e não 

docente do Agrupamento, desejo a todos um ótimo ano escolar. 

 

1. PRINCÍPIOS A TER EM CONTA NA DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO 

DOCENTE E NÃO DOCENTE  

 

O serviço docente e não docente deve orientar-se por critérios de: 

- Excelência,  Colaboração e Entreajuda; 

- Respeito e Compreensão mútuos;  

- Cumprimento das leis em vigor . 

 

A distribuição do serviço docente e não docente obedeceu aos seguintes critérios: 

- Necessidades educativas dos alunos; 

- Valorização do potencial de cada pessoa; 

- Racionalização das tarefas e recursos; 

- Melhoria dos resultados académicos e organizacionais.     



 
 

2. CALENDÁRIO ESCOLAR 

Calendário para os ensinos básico e secundário 

Períodos letivos Início Termo 

1º Entre 9 e 15 de setembro de 2016 16 de dezembro de 2016. 

2º 3 de janeiro de 2017. 4 de abril de 2017. 

3º 19 de abril de 2017 

 6 de junho de 2017 — 9.º 11.º e 
12.º anos de escolaridade. 

 16 de junho de 2017 — 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º e 10.º anos de escolaridade. 

 23 de junho de 2017 — 1.º, 2.º, 3.º 
e 4.º anos de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupções das atividades letivas para os ensinos básico e secundário 

Interrupções Início Termo 

1ª 19 de dezembro de 2016. 2 de janeiro de 2017. 

2ª 27 de fevereiro de 2017. 1 de março de 2017. 

3ª 5 de abril de 2017. 18 de abril de 2017. 

Calendário para os ensinos básico e secundário 

Períodos letivos Início Termo 

1º 15 de setembro de 2016 16 de dezembro de 2016. 

2º 3 de janeiro de 2017. 4 de abril de 2017. 

3º 19 de abril de 2017 

 6 de junho de 2017 — 9.º 11.º e 12.º anos de escolaridade. 

 16 de junho de 2017 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. 

 23 de junho de 2017 — 1.º, 2.º, 3.ºe 4.º anos de escolaridade. 
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Calendário das provas finais do 3.º ciclo 

1.ª Fase 2.ª Fase 

Segunda -feira 

19 de junho Quinta -feira 22 de junho 

Terça -feira 27 de 

junho 

Quinta -feira 

20 de julho Sexta -feira 21 de julho 

Segunda -feira 24 

de julho 

9h30 — 9.º ano 

PLNM (93) (94) 

9h30 — 9.º ano Português 

(91) Português Língua 

Segunda (95) 

9h30 — 9.º ano 

Matemática(92) 

9h30 — 9.º ano 

PLNM (93) (94) 

9h30 — 9.º ano Português 

(91) Português Língua 

Segunda (95) 

9h30 — 9.º ano 

Matemática (92) 

  
Afixação de pautas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 de julho Afixação de pautas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de 

reapreciação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de 

reapreciação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 de agosto 

 

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino secundário 

 

1.ª Fase 2.ªFase 

Realização das provas 19 a 30 de junho 19 a 26 de julho 

Afixação de pautas 13 de julho 4 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 14 de agosto 25 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

   

 

Calendário das provas de equivalência à frequência do ensino básico 

 

1.ª Fase 2.ªFase 

Realização das provas 

1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 30 de junho a 7 de julho 

20 a 27 de julho 

2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 de junho a 5 de julho 

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 a 29 de junho 

Afixação de pautas 

1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 de julho 

4 de agosto 

2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 de julho 

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 de julho 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 

1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14 de agosto 25 de agosto 

2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Calendário de exames finais nacionais do ensino secundário 

1ª Fase 

segunda -feira 
19 de junho 

quarta -feira 
21 de junho 

quinta -feira 
22 de junho 

sexta -feira 
23 de junho 

segunda -feira 
26 de junho 

terça -feira 
27 de junho 

 
9h30 — 12.º ano 
Português (639) 
Português (239) 

PLNM (839) 

 
9h30 — 11.º ano 
Física e Química 

A 
(715) 

Geografia A (719) 
História da 

Cultura 
e das Artes (724) 

 
9h30 — 12.º ano 
Desenho A (706) 
História A (623) 
9h30 — 11.º ano 
História B (723) 

 
9h30 — 12.º ano 

Matemática A (635) 
9h30 — 11.º ano 

Matemática B (735) 
Matemática Aplicada 

às 
Ciências Sociais (835) 

 
9h30 — 11.º ano 

Biologia e 
Geologia 

(702) 
Economia A (712) 

Inglês (550) 
Francês (517) 
Espanhol (547) 
Alemão (501) 

 
9h30 — 11.º ano 

Geometria Descritiva 
A (708) 

Literatura Portuguesa 
(734) 

14h00 — 11.º 
ano 

Filosofia (714) 
 

14h00 — 11.º 
ano 

Latim A (732) 
 

Afixação de pautas 13 de julho 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 14 de agosto 

2ª Fase 

quarta -feira 
19 de julho 

quinta -feira 
20 de julho 

sexta -feira 
21 de julho 

segunda -feira 
24 de julho 

9h30 — 11.º ano 
Física e Química A (715) 

Economia A (712) 
História da Cultura e das Artes (724) 

Alemão (501) 
Espanhol (547) 
Francês (517) 
Inglês (550) 

9h30 — 12.º ano 
Português (639) 
Português (239) 

PLNM (839) 

9h30 — 12.º ano 
Matemática A (635) 

9h30 — 11.º ano 
Matemática B (735) 

Matemática Aplicada às Ciências 
Sociais (835) 

9h30 — 12.º ano 
História A (623) 
9h30 — 11.º ano 

Geometria Descritiva A 
(708) 

14h00 — 11.º ano 
Latim A (732) 

14h00 — 11.º 
ano 

Filosofia (714) 

14h00 — 11.º ano 
Literatura Portuguesa (734) 

História B (723) 

14h00 — 12.º ano 
Desenho A (706) 
14h00 — 11.º ano 

Biologia e Geologia (702) 
Geografia A (719) 

Afixação de pautas 4 de agosto 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação 25 de agosto 
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3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

 

4. ATIVIDADES DO INÍCIO DO ANO LETIVO 

 Data Hora Reunião Sala 

Ensino 

Profissional 

1 a 9 de setembro  Exames do Ensino Profissional  

Pré- Escolar 

 

1º Ciclo 

5 de setembro 

 

5 de setembro 

 Reunião de Departamento  

9:30h                                                

14:30h  

Sala 39 

(ESFROV) 

Auditório 

                                                      
1 No período que decorre entre as 11h e as 11:15h os professores do 1º Ciclo realizam uma 

curta reunião de articulação, tendo em conta as atividades de promoção do sucesso escolar. 

Pré- escolar  1º Ciclo ESFRoV EBFL EBIFA 

Pedrosas  

9:00 – 

12:00 

13:30-

15:30 

 

 

Manhã 

EBIFA 9:15- 10:45 8:30 – 9:15 8:30 – 9:15  

Mioma 11:30- 12:45 9:15 – 10:00 9:15 – 10:00 9:15 – 10:00 

Sátão   10:20 – 

11:05 

10:20 – 

11:05 

10:00 – 

10:45 

Lages Restantes 

escolas 

9:00 – 10:30  11:05- 11:50 11:05- 11:50 11:05- 11:50 

Casal 11:151-12;30 12:00 – 

12:45 

12:00 – 

12:45 

11:50 – 

12:35 

Cruz   12:45 – 

13:30 

12:45 – 

13:30 

12:45 – 

13:30 

        

Rãs  9:00 – 

12:30 

14:00-

15:30 

 

Tarde 

 

Todas as 

escolas 

 

 13:50 – 

14:35 

13:50 – 

14:35 

13:50 – 

14:35 

EBIFA 14:00-16:00 14:35 – 

15:20 

14:35 – 

15:20 

14:35 – 

15:20 

Abrunhosa  15:30 – 

16:15 

15:30 – 

16:15 

15:30 – 

16:15 

Avelal  16:15 – 

17:00 

16:15 – 

17:00 

16:15 – 

17:00 

       17:05 – 

17:50 
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Pessoal 

docente 

2 de setembro  A Intervenção dos 

Estabelecimentos de ensino na 

Promoção e Proteção de 

Crianças e Jovens 

(FORMAÇÃO) 

Cineteatro 

De Sátão  

9:30h – 

12:30h 

Pessoal 

Docente 

6 de setembro 

 

 

 

7 de setembro 

   Promoção da autoestima e  

autoconceito na criança 

(FORMAÇÃO) 

 

 

Gestão do tempo e do stress 

para docentes 

(FORMAÇÃO) 

Cineteatro 

de Sátão 

9:30h – 

12:30h 

 

Cineteatro 

de Sátão 

9:30h – 

12:30h 

 

Pessoal não 

docente 

(EBIFA, 

EBFL, 

ESFROV) 

 

Reunião  

Geral  

 

2 de setembro 

 

 

 

 

 

5 de setembro  

 

 

ARTICULAÇÃO 

 

6 de setembro 

 

 

7 de setembro 

 

 

 

8 de setembro 

 

 

8 de setembro      

 

 

 

 

 

 Ação de formação –Agir, Reagir 

e Interagir com jovens dos 12 

aos 18 anos 

 

 

 

Reunião Geral com o pessoal 

não docente  

(Auditório da ESFROV) 

 

Cineteatro 

de Sátão 

14:30h – 

17:00h 

 

 

9:30h – 

10:30h (AO) 

14:30h – 

17h (AT) 

 

Pré-escolar 

1º ciclo 

 

14:00h 

 

 

14:00h 

 

 

 

9:30h 

 

 

14:00h 

 

 

 

 

 

 

Articulação: Pré escolar e 1º 

ciclo  

 

 

Auditório 

ESFROV 

1º Ciclo e 2º 

Ciclo 

 

 

 

 

 

Delegados de 

grupo do 2º e 

3º ciclo 

 

 

 

 

Articulação entre DT (5º ano) e 

Prof.Titulares de Turma (4º ano 

do ano letivo anterior) 

 

Articulação entre Prof.Tit. 

deTurma e   Delegados de 

Grupo 

 

Articulação transversal do 

currículo: 

- Port. 

- Mat. 

- Hist/Geog/HGP 

- CN/FQ/Biol 

EBFL 

 

 

 

Sala 39 

(ESFROV) 
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Professores 

do 7º ano 

 

 

7 de setembro     

 

 

14:00h 

- Ing. 

 

Articulação Transversal do 

Currículo do 7º ano 

 

Sala 39 

(ESFROV) 

Conselho 

Pedagógico 

9 de setembro 9:30h Reunião do Conselho Pedagógico Sala da 

Direção 

Reunião 

Geral 

9 de setembro 14:30h Reunião Geral de Professores Cineteatro 

de Sátão 

2º, 3º e 

secundário 

12-14 de 

setembro 

Todo o 

dia  

Trabalho individual DT / PTT  

Docentes e Educadores 

Respetivas 

escolas 

 

Todos os 

ciclos de 

ensino 

 

 

 

 

 

 

 

14 de setembro 

 

 

9:30h   

 

10:30h 

Reuniões de Departamento  

 

Grupos Disciplinares 

Salas da 

ESFROV 

13:00h Almoço/convívio  

 

15:00h 

 

 

Reunião do Conselho de 

Diretores de Turma – 2º ciclo 

ESFROV 

Sala 36 

Reunião do Conselho de 

Diretores de Turma – 3º ciclo 

ESFROV 

Sala 37 

Reunião do Conselho de 

Diretores de Turma – Ensino 

Secundário   

 

Reunião de DT e Diretores de 

Curso dos Cursos 

Profissionalizante 

ESFROV 

Sala 38 

 

ESFROV 

Sala 39  

 

Pré-Escolar  12 a 14 de 

setembro 

Todo o 

dia 

Reuniões entre Educadores, 

Enc. de Educação, Autarquia e 

Agrupamento  

Todos os 

Jardins de 

Infância 

Receção aos 

Pais 

12 a 14 de 

setembro 

 Reuniões parcelares por ano  

(Calendarização já afixada) 

ESFRoV 

EBFL 

EBIFA 

EB1 Sátão 

Receção aos 

alunos 

 

 

15 de setembro 

 

8:30h 

– 10h 

 

10:20h 

RECEÇÃO A TODOS OS 

ALUNOS NAS RESPETIVAS 

ESCOLAS  

 

Início das aulas 

 

Respetivas 

Escolas 
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5. RECEÇÃO AOS PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  (2016/17) 

 

1º CICLO (EB1 de Sátão) 

Ano de 
escolaridade 

Dia Hora Local 

 
1º/2º/3º/4º 

 
12/09 

 
18h 

 
Cineteatro de 

Sátão 
 

Restantes escolas do 1º Ciclo – Dia 15/09, às 9:30h em cada escola 

2º CICLO (EBFL) 

Ano Dia Hora Local 
5º  12/09 14:30h  

EBFL 
 

6º  14/09 14:30h 

 

2º e 3º CICLOS (EBIFA) 

Ano Dia Hora Local 
1º Ciclo 14/09 16h EBIFA 

 
5º/6º/7º/8º/9º 

 
14/09 

 
18h 

 
EBIFA 

 

3º CICLO/ENSINO SECUNDÁRIO/ENSINO PROFISSIONAL (ESFROV) 

Ano Dia Hora Local 
7º / 8º 14/09 9:30h  

Polivalente 9º /CEF/VOC 13/09 14:30h 
10º 13/09 9:30h 

11º/12º 12/09 9:30h 
 

RECEÇÃO AOS ALUNOS 

Dia 15/09 – Entre as 8:30h e as 10h  em TODAS AS ESCOLAS 

INÍCIO DAS AULAS 

Dia 15/09 – A partir das 10h  em TODAS AS ESCOLAS 
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Objetivos da Receção aos Pais/EE: 

- Informar sobre o funcionamento da(s) escola(s) e do ano escolar; 

- Reforçar o papel crucial dos Pais/EE no sucesso escolar das crianças e jovens; 

- Estabelecer orientações práticas; 

- Fomentar a participação dos Pais/EE na Associação de Pais/EE; 

- Apresentar os Coordenadores de Estabelecimento, PTT e DT.  

 

6. PLANO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

 

5.1. Apresentação das Medidas e Coordenação 

 

Medidas Coordenador Ciclo/Ano Articulações 

Intervenção 

Precoce na Área da 

Linguagem, 

Comunicação e 

Fala 

Alexandra Laranjeira Pré-Escolar 

1º ano de 

escolaridade 

Medida 2 – Armando 
Almeida 

Criação da  

Rede Local (MESE) 

Manuel Batista 

+ 

Armando Almeida 

(Coordenador da 

Equipa 

Multidisciplinar) 

Ensino Básico Medida 1 – 

Alexandra Laranjeira 

Mediadora EPIS – 

Rosário Carvalho 

Câmara Municipal 

Rede (MESE) - 

Técnicos 

 

Trabalho 

colaborativo entre 

docentes 

 

 

 

Rosa Ângela 

 

 

 

 

 

Ensino Básico Medida 1 – 

Alexandra 

Medida 2 – Batista + 

Armando  

Coordenação de 

Departamento 

DT/ PTT 
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Criação dos EIA! António José 

Figueiredo 

Todos os níveis de 

ensino 

Coordenação de 

Departamento 

Delegados de Grupo 

Coordenação de 

Estabelecimento 

Inclusão Cultural e 

Cidadania 

Carlos Paixão Pais/EE de todos os 

níveis de ensino 

Secção de Formação 

EDUFOR 

Câmara Municipal 

 

 

5.2. Atividades a Desenvolver  

 

MEDIDA 1 – Intervenção Precoce na área da Linguagem, Comunicação e Fala 

 

Metas a Alcançar - Reduzir para 3% o número de crianças que no 1º ano do 1º ciclo apresentam 

limitações da linguagem, comunicação e fala. 

 

Atividades a 

Desenvolver no âmbito 

da medida 

- Diagnóstico na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo. 

- Intervenção semanal na Educação Pré-Escolar e junto das crianças do 1º ano, no 

Projeto “Ensina-me a estudar”. 

- Avaliação da atividade de intervenção.     

     Calendarização da 

Atividades 

Duração global da medida: 2016-2018 

- Início do ano letivo 2016/2017, com perspetiva de continuidade para os anos 

seguintes. 

- Acompanhamento semanal dos alunos. 

- No 1º Ciclo, uma vez por semana, entre as 14h e as 16h - atividades do Projeto 

“Ensina-me a Estudar”. 

- Mensal e Trimestralmente – relatório de avaliação apresentado ao Conselho 

Pedagógico e ao Conselho Geral 

    Indicadores de 

Monitorização e Meios 

de Verificação 

- Abrangência de todas as crianças (100%) com limitações na linguagem, 

comunicação e fala na Educação Pré-Escolar e no 1º ano de escolaridade 

- Redução para 3% do número de crianças que entra no 1º Ciclo com dificuldades na 

linguagem, comunicação e fala no início do ano 2017/2018  

- Progressos registados pelas crianças. 

-Relatórios mensais e trimestrais de acompanhamento dando conhecimento ao 

Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral   



17-8-2016 

9  

- Relatórios de Análise dos Resultados Escolares (trimestrais)- Relatório da reunião 

do Conselho de Docentes e do Departamento da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo. 

- Relatório de avaliação global da medida no final de cada ano. 

 

 

Medida 2 – Criação da Rede Local de Mediadores para o Sucesso Escolar 

(MESE)  

Metas a Alcançar - Redução em 30% do absentismo, em particular, dos alunos de etnia cigana.  

- Redução em 15% dos comportamentos desviantes registados no 2º e 3º Ciclos. 

- Redução para 1% das situações de risco de abandono e insucesso escolar em todos os 

níveis de ensino. 

- Aumento da Taxa de Transição para 98% no 1º Ciclo,  para 95% no 3º Ciclo e no ensino 

secundário. 

Atividades a Desenvolver - Formação de Mediadores para o Sucesso Escolar através do Programa EPIS 

(Empresários para a Inclusão Social): DT do 2º e 3º Ciclos + Mediador Escolar + Mediador 

proveniente da Câmara Municipal de Sátão. 

- Criação da Rede MESE com os seguintes intervenientes: Equipa Multidisciplinar + 

Educador Social + Psicólogo + 1 representante da Segurança Social. 

- Criação de um PIPSE pela Equipa MESE para os alunos referenciados pelos Conselhos de 

Turma/ Professores Titulares de Turma. 

- Implementação dos Contratos para o Sucesso Escolar nas famílias/alunos em risco de 

abandono e insucesso escolar. 

- Nomeação de tutores. 

- Acompanhamento e monitorização dos Contratos para o Sucesso Escolar elaborados 

para cada um dos casos sinalizados. 

- Reuniões mensais entre Mediadores para o Sucesso Escolar e Tutores de cada caso. 

- Elaboração de relatórios trimestrais para o Conselho Pedagógico. 

- Avaliação anual do PIPSE de cada aluno pela Equipa Multidisciplinar. 

- Elaboração de avaliação global da medida para o Conselho Pedagógico e Conselho Geral 

no final do ano. 

     Calendarização - Duração global da Medida: 2016-2018. 

- Início do ano letivo – formação EPIS (Inicio e conclusão em 2016/2017). 

- Final de Setembro: Constituição da equipa de mediadores. 

- Final da 1ª Quinzena de Outubro: sinalização de alunos e famílias (Diagnóstico). 

- Final da 2ª Quinzena de Outubro reunião da Equipa Alargada para a constituição do 

Programa Integrado de Promoção Sucesso Escolar (PIPSE). 

- Início de Novembro – implementação dos contratos para o sucesso escolar. 

- Avaliação mensal do PIPSE 
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Indicadores de 

Monitorização e Meios de 

Verificação 

- Existência da Rede Local de Mediadores para o Sucesso Escolar (MESE) 

- Existência do PIPSE; 

- 100% dos DT do 2º e 3º Ciclos envolvidos na formação EPIS  

- 100% dos professores do 1º Ciclo com alunos de etnia cigana envolvidos no PIPSE 

- Diminuição do absentismo em 90% dos alunos de etnia cigana, em especial no 1º e 2º 

Ciclos 

- Diminuição em 50% dos relatos de comportamentos desviantes relativamente ao ano 

anterior 

- Aumento da Taxa de Sucesso Escolar para 80% na disciplina de Matemática no 3º Ciclo, 

- Aumento da Taxa de Conclusão no Ensino Básico aproximando-a dos 95% 

- Atas das Reuniões Mensais entre mediadores e tutores de cada caso 

- Relatórios Mensais do Coordenador da Equipa Multidisciplinar entregues para 

apreciação no CP e Trimestrais entregues no CP e CG 

- Relatório de Análise dos Resultados Escolares apresentado trimestralmente ao CP e CG 

- Relatórios das Tutorias em Atas dos CT 

 

 

Medida 3 – Desenvolvimento do Trabalho Colaborativo entre Docentes  

 

Metas a Alcançar - Redução de 10% para 5% do nº de alunos que transita do 1º para o 2º ano com lacunas na 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

- Manutenção da Taxa de Transição do 2º ciclo próxima dos 100% 

- Subida da Taxa de Sucesso no 3º Ciclo, em 5%, nas disciplinas de História e Geografia de 

Portugal, Português, Matemática e Físico-Química, relativamente ao ano letivo 2015/2016. 

Atividades a Desenvolver - Constituição de turmas com no máximo 20 alunos no 1º ano. 

- Coadjuvação nas turmas do 1º e do 2º ano e nas turmas mistas, a Português e Matemática. 

- Projeto “Ensina-me a Estudar” (a criar) com grupos de homogeneidade relativa do 1º ano,1 

vez por semana, entre as 14h e as 16h, com o apoio e mediação de um colega do 4º ano, do 

psicólogo e do terapeuta da fala para vencer dificuldades detetadas, com o apoio das  

Bibliotecas Escolares. 

- Coadjuvação nas disciplinas de Português, Matemática, Inglês e HGP no 5º ano. 

- Tutorias para os alunos a ser acompanhados pela Rede de Mediadores para o Sucesso 

Escolar. 

- Presença dos professores de Educação Especial nas aulas em disciplinas em que os alunos 

têm no PEI a medida “adequações curriculares”, no 5º e 7º anos. 

- Reuniões de Articulação Vertical dos currículos entre os professores do 2º e o 3º Ciclos. 

- Reuniões de Articulação Horizontal dos currículos entre os professores dos CT do 7º ano. 
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- Alternância semestral das disciplinas de TIC/Ed. Tecn. ou Ed. Musical e FQ/CN. 

- Inclusão de ferramentas digitais na lecionação e avaliação de conteúdos. 

- Inclusão de metodologias de trabalho colaborativo em sala de aula pelos professores do 

projeto Co-Lab. 

- Organização de pequenos fóruns entre docentes para partilha de experiências (1 por 

trimestre) 

- Manutenção de um tempo extra para Inglês no 8º ano 

- Manutenção da oficina de escrita a Português no 8º ano 

- Manutenção do Reforço a Matemática no 9º ano 

     Calendarização - Duração global da medida: 2016-2018. 

- Turmas aprovadas na organização do ano letivo. 

- Projeto aprovado na organização do ano letivo. 

- Distribuição de serviço no início do ano letivo. 

- Reuniões de articulação no início do ano letivo. 

- Professores titulares de turma do 1º e 2º ano. 

- Elaboração de relatórios mensais por parte do coordenador da medida e dos restantes 

implicados, apresentados ao CP e trimestrais apresentados ao CG. 

    Indicadores de 

Monitorização e Meios de 

Verificação 

- Taxas de Transição nos 3 ciclos do ensino básico. 

- Taxas de Sucesso nos 3 ciclos do ensino básico. 

- Atas das Reuniões de Coordenação da Educação Especial. 

- Relatórios de Coordenação da Medida. 

- Atas dos Conselhos de Turma e do Conselho de Docentes. 

- Atas das reuniões de grupo/ departamento com avaliação das coadjuvâncias. 

- Atas da Coordenação dos DT com avaliação das medidas. 

- Relatório dos Resultados Escolares apresentado Trimestralmente ao CP e ao CG 

 

Medida 4 – Criação de Espaços Inovadores de Aprendizagem (EIA!)  

 

Metas a Alcançar - Abranger todos os alunos do 3º e 4º anos no projeto “Programação no 1º Ciclo” 

- Conseguir que todos os alunos do Agrupamento passem pelos EIA! ao menos uma 

vez no 1º ano da sua implementação. 

- Envolver em atividades nos espaços EIA! 95% dos alunos com NEE. 

- Levar a que em três anos todas as disciplinas incluam nos seus planos de ensino e 

nas metodologias de avaliação dos alunos, itens relacionados com a utilização das 

NTIC e das ferramentas digitais.  
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Atividades a Desenvolver - Ações de Formação de Curta Duração previstas para o início do ano 

- Jornadas de Formação sobre Cidadania e Inclusão 

- Aquisição de 40 computadores para o 1º Ciclo. 

- Equipamento de uma sala EIA! à semelhança da Future Classroom Lab em 

Bruxelas, incluindo equipamentos para alunos com NEE. 

- Dinamização da formação na área das ferramentas digitais em contexto de sala de 

aula. 

- Regulamentação da sala EIA! 

- Utilização da sala pelos professores/educadores e alunos das diversas disciplinas 

e níveis de ensino. 

Calendarização - Duração global de implementação da medida: 2016-2018 

- Ano 2016/2017 – Candidatura ao Portugal 2020 para a aquisição de 

computadores e de outros equipamentos para os EIA! 

- Início do ano letivo: projeto de programação no 1º Ciclo às turmas do 3º e 4º ano 

da EB1 de Sátão 

- Início do ano letivo: Reunião Geral de Professores com 2 formadores na área da 

utilização de ferramentas digitais na sala de aula e das Competências para o Século 

XXI (Ações de Curta Duração) 

- Início do ano letivo: início da formação do Projeto CO-LAB a decorrer ao longo do 

ano. 

- Ao longo do ano letivo: formação na área das ferramentas digitais e metodologias 

de avaliação inovadoras para docentes do 7º ano. 

Ano 2017/2018 – Início da atividade dos EIA!  

- Jornadas de Formação Cidadania e Inclusão em Abril/2017 

Indicadores de Monitorização e 

Meios de Verificação 

- Nº de alunos do 1º Ciclo que participam no projeto “Programação no 1º Ciclo”; 

- Nº de alunos que frequentaram a sala EIA! no 1º ano da sua implementação e nos 

3 anos seguintes; 

- Nº de alunos com NEE que utilizaram os EIA! 

- Nº de alunos em projetos que aplicam as NTIC aos ambientes de aprendizagem; 

- Nº de disciplinas que incluíram as NTIC nos documentos, instrumentos e 

dispositivos de avaliação. 

- Registos das atividades desenvolvidas nos EIA! 

- Relatório das atividades com apresentação trimestral ao CP e ao CG. 

- Planificação Curricular das diferentes disciplinas com a integração das NTIC no 

ensino e avaliação dos alunos (no 1º ano de funcionamento dos EIA!). 

- Atas dos grupos e departamentos. 

- Documento dos Critérios e Instrumentos de Avaliação com o registo das  

metodologias e ferramentas NTIC utilizadas para o ensino e a avaliação dos alunos 

(partir do 1º ano de funcionamento dos EIA!) 
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Medida 5 - Inclusão Cultural e Cidadania  

 

Metas a Alcançar - Aumento de 50% no número de exposições e eventos culturais organizados em 

parceria com a CMSátão e outros intervenientes, com a participação de membros da 

comunidade educativa (alunos, pais, instituições). 

- Organização de três visitas a lugares significativos do património local por ano. 

- Aumento do nº de pais/encarregados de educação que participam em atividades 

culturais dinamizadas no Agrupamento e no Concelho. 

Atividades a Desenvolver - Exposições (3 por ano) 

- Debates (3 por ano) 

- Jornadas de Formação (1 por ano) 

- Visitas de Estudo (3 por ano) 

- Saraus (1 por ano) 

- Feira da Primavera 

- Dia da Escola Aberta 

- Dia da Família 

Calendarização - Duração global de implementação da medida: 2016-2018. 

Indicadores de Monitorização e 

Meios de Verificação 

- Nº de pais /EE participantes nas atividades 

- Nº de outros membros da comunidade educativa a participar nas jornadas de 

formação 

- Nº de pais/EE que dinamizam atividades 

- Nº de alunos implicados nas atividades culturais programadas 

- Nº de professores participantes nas Jornadas 

- Nº de eventos realizados ao longo dos dois anos.  

- Relatórios Trimestrais produzidos pelo Coordenador da Medida 

- Plano de Formação do Agrupamento 

- Relatório Anual da Execução do Plano de Formação do Agrupamento 
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6. CRITÉRIOS GERAIS DE ELABORAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS  

 

- Na distribuição semanal  dos tempos letivos, deve assegurar-se a concentração 

máxima das atividades escolares de cada turma num só turno do dia. 

- As disciplinas de língua estrangeira e de Educação Física não devem 

ser lecionadas em dias seguidos, no caso de distribuição destas disciplinas 

por dois dias semanais, ou em três dias consecutivos, nos casos de 

distribuição destas disciplinas por três dias semanais. Não se considera 2ª e 

6ª feira como dias seguidos; 

 

- A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da 

manhã ou da tarde; 

 

- Para uma dada turma, o tempo decorrente entre aulas do final de um 

turno e o início de outro não deverá ser inferior a uma hora nem superior a 

duas horas e quinze minutos, exceto se a disciplina que delimita este tempo, 

no turno contrário ao turno predominante da turma, for Educação Física, 

devido aos constrangimentos ao nível dos espaços físicos da escola, em 

particular, da necessidade no cumprimento da lotação de 3 turmas do 

pavilhão desportivo. 

 

- Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da 

tarde, o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora; 

As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo 

o período definido para almoço no horário do respetivo grupo/ turma. 

  

- O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos 

do dia deve ser de 90 minutos entre o turno da manhã e o turno da tarde; 

 

-Os horários devem ter uma distribuição letiva equilibrada, pelos cinco 

dias da semana, de modo que não existam dias muito sobrecarregados;  
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- Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma 

distribuição onde se integrem disciplinas de caráter teórico e disciplinas de 

caráter prático;  

 

- No mesmo dia, o número de aulas curriculares não deve ultrapassar 8 

tempos de 45 minutos; 

- A atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui 

por 3 ou menos dias……. 

- Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de 

aulas isoladas e de “furos”;  

 

- A disciplina de EMRC deve ser lecionada no início ou final dos turnos da 

manhã ou da tarde, exceto nos casos em que todos os alunos de uma turma 

estejam inscritos nesta disciplina;  

 

 - O apoio ao estudo do 2º ciclo é marcado no horário das turmas no início 

ou final dos turnos da manhã ou da tarde, de modo a evitar-se a existência 

de aulas isoladas e de “furos” para os alunos que não frequentam estas 

aulas;  

 

- O apoio ao estudo não é contabilizado no limite máximo de 8 aulas diárias 

para os alunos;  

 

- Os cursos profissionais, pela sua especificidade, terão um modo de 

funcionamento e uma distribuição da carga horária adequada a este tipo de 

formação; 

 

- No ensino regular não serão marcadas atividades letivas na tarde de 

quarta feira para permitir o desenvolvimento de atividades do desporto 

escolar, clubes e outras atividades, sem prejuízo para as disciplinas. As 

aulas deverá terminar às 12:45h, para dar tempo aos alunos de almoçarem 
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antes de partirem para a realização das atividades desportivas; 

 

- EMRC – no secundário, possibilidade de ser 45+45 quando for mais 

favorável à elaboração dos horários dos alunos. 

- No  curso vocacional, a disciplina de Geografia ser distribuída de quarenta 

e cinco minutos mais quarenta e cinco minutos. 

 

 

- Aos diretores de turma serão atribuídos dois tempos letivos, ou 3 tempos 

no caso de turmas mais problemáticas; 

 

- Os horários dos alunos são passíveis de alterações, desde que:  

 

. As alterações resultem dos efeitos de substituição das aulas resultante das 

ausências dos docentes; 

.  Sejam avisados os Encarregados de Educação por parte do docente ou do 

DT com a antecedência de 24 horas relativamente ao novo horário. Neste 

aviso deverá ainda constar o período estimado da referida alteração. 

- A fim de tornar equilibrado o horário dos alunos, os Conselhos de Turma 

devem definir os apoios (APA) prioritários para os alunos, tendo em atenção 

que no início do 2º e 3º Ciclos, têm obrigatoriamente de frequentar apoios 

os alunos com classificações inferiores a 3 a Português e/ou a Matemática, 

assinando os Pais/EE um termo de responsabilidade caso não autorizem a 

frequência das aulas de APA. 

- Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever 

tempos comuns para a intervenção do professor tutor.  

- Os horários das turmas do 9º ano devem conter  um tempo para a 

intervenção do SPO na orientação escolar e vocacional, a ser utilizado ao 

longo do ano, em articulação com o DT no sentido de possibilitar a todos os 
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alunos a realização dos testes necessários à sua devida orientação escolar e 

profissional. 

- O horário semanal de desdobramento nas aulas laboratoriais 

(FQ/CN/Biol/Geol) não deve ser coincidente com o dia semanal da aula 

teórica. 

 

7. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS AULAS   

- As salas, laboratórios, bibliotecas e outros espaços escolares devem estar 

devidamente limpos e arejados,  com o equipamento necessário e a funcionar. 

- Os horários de entrada e saída dos alunos devem ser rigorosamente cumpridos, 

dado que na maioria das disciplinas os programas são extensos e requerem o 

máximo aproveitamento do tempo. 

- Os alunos perturbadores devem ser firmemente impedidos de prosseguir com o 

seu comportamento. No 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário e Profissionalizante, 

aplicam-se, sempre que necessário, as medidas previstas no Estatuto do Aluno e 

comunica-se de imediato ao DT, sempre que um comportamento indisciplinado for 

objeto de medidas sancionatórias. 

- Sempre que for necessário alterar pontualmente o horário dos alunos para efeitos 

de substituição de aulas por ausência dos docentes, essa deve se autorizada 

superiormente e pelos Pais/EE.   

 

       8. DELIBERAÇÕES – CONSELHO PEDAGÓGICO (22 DE JUNHO DE 2016) – 

Despacho Normativo 4-A/2016,  de 16/06 – E OUTRAS ORIENTAÇÕES 

Oferta  de Escola  

Art.11º, nº9  

-7º ano – Educação Musical   e Educação Tecnológica 

Oferta Complementar 

Art.11º, nº 8  

- No 1º Ciclo a Oferta Complementar será Educação para 

a Cidadania. 

-7º ano – Educação para a cidadania – Alunos em 

mudança de ciclo 

- 8ºano – Reforço a Matemática  - Recuperar as áreas 

fragilizadas da aprendizagem e preparar para a  prova 

final de ciclo no 9º ano) 
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- 9ºAno – Reforço a Matemática (Desenvolvimento de 

capacidades relacionadas com a Matemática –  

preparação para a  prova final de ciclo no 9º ano) 

Art.º13º, nº 6 

Desdobramento 

Inglês/Português 

- Nas disciplinas de Inglês e Português – 8º ano 

 

Desdobramento da FQ e 

CN 

Organizado de acordo com os critérios definidos no artº 

14º do Desp. Normat. 4-A/2016, de 16/06. 

Plano de ocupação do 

Tempos dos alunos  

- Sala de estudo/sala de explicações integrada no Plano 

de Melhoria do Agrupamento.  

- Nas tardes livres no horário dos alunos serão 

desenvolvidos os Clubes de Ciências, de Matemática, À 

Descoberta da História Local, Música, Clube Europeu, 

Parlamento dos Jovens, Oficina de Leitura e Escrita (2º 

Ciclo), Desporto Escolar e outros que venham a ser 

propostos, no sentido de permitir aos alunos desenvolver 

competências complementares àquelas esperadas nas 

aulas de caráter teórico. 

- Os alunos sem aulas que ficam no estabelecimento 

escolar a aguardar o transporte para as suas casas 

inscrevem-se OBRIGATORIAMENTE numa destas 

atividades. A inscrição é feita durante a 1ª semana de 

aulas junto do DT, que a entrega ao docente que 

desenvolve o projeto/clube. 

Educação Especial  Reorganização do acompanhamento dos alunos, tendo em 

conta a redução do nº de professores de educação especial 

nos Conselhos de Turma.  

Cada docente de educação especial atribuído a uma 

turma é responsável pela elaboração do Relatório 

Técnico-Pedagógico, em articulação com o SPO, dos novos 

casos que aparecerem ao longo do ano nessa turma, de 

modo a garantir a estabilidade da equipa pedagógica ao 

longo do ano letivo. 

Testes comuns No próximo ano letivo os testes comuns serão 

organizados da seguinte forma: 

2º ciclo:  6º ano - HGP 

3º ciclo: 7º- Port e Ing;  9º - Mat e CN 

Ens. Sec: 10º - Port; Filos; 11º - Biol/Geol e FQ; 12º: MatA 

e Port 
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9. CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS   

1. Do 4º para o 5º ano os alunos das aldeias mantêm-se juntos, mas deve 

manter-se uma parte dos alunos da EB1 de Sátão e acrescentar os grupos de 

alunos de forma a promover a socialização entre grupos diferentes. 

2. Observar-se-ão os critérios definidos no Projeto Educativo. 

3. Observar-se-ão as normas estabelecidas no Desp. Normativo 1-H/2016, de 

14/04 e restante legislação em vigor. 

4. Em caso de desempate, deve ter-se em conta: 

a) A proximidade geográfica 

b) A continuidade na turma ou escola, salvo indicação em contrário por parte 

do Conselho de Turma.  

 

10. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE  

 

Os critérios de distribuição do serviço docente são da competência do 

Diretor (Artº 7, nº 3 do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16/06) e visam a 

gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis. Procurar-se-á, sempre que 

possível, ter em conta, além da adaptação aos fins educativos previstos e da 

valorização do potencial de formação de cada um dos docentes: 

 - a continuidade pedagógica 

 - a graduação profissional 

No ensino Pré-Escolar e no 1º Ciclo será respeitada a graduação, desde que 

não comprometa a continuidade pedagógica, salvo situações devidamente 

justificadas.  

Apoios As aulas de apoio deverão ficar nos horários das turmas 

e dos docentes. 

No segundo ciclo o apoio ao estudo deve ser atribuído 

preferencialmente aos professores de Português, 

Matemática e Inglês das respetivas turmas.  
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Será concedido, sempre que possível, aos docentes do 2º, 3º Ciclo e Ensino 

Secundário um dia/tarde/manhã sem atividade letiva de modo a permitir o 

trabalho colaborativo entre os docentes do mesmo grupo disciplinar. 

Sempre que da distribuição de serviço surgiram tempos de insuficiência, 

esses tempos foram atribuídos ao desenvolvimento de projetos, clubes,  

equipas de trabalho e coadjuvação. Só após esta distribuição é que será 

ocupada a Sala de Estudo. 

Os DT do 2º Ciclo terão 3 tempos letivos do seu horário correspondendo 1 

desses tempos à disciplina de Educação para a Cidadania. O mesmo acontecerá 

cm os DT do 7º ano. 

 

10.1. Tempos remanescentes   

 

O tempo remanescente que resulta da distribuição do serviço letivo no 2º, 3º 

Ciclos e Ensino Secundário, decorre do tempo letivo adotado na escola e será 

gerido de forma flexível, repartidamente ao longo do ano e preenchido com 

atividades letivas (Artº 7º, nº 5 do Desp. Norm. 4-A/2016, de 16/06).  

Deste modo, tal tempo poderá ser ocupado em Apoio Pedagógico, no Projeto 

“Explicar para os Resultados Melhorar”, no Projeto “Força Que Aprendes”  e 

noutras atividades pedagógicas que os docentes entenderem ser úteis ao 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

A forma de ocupação desse tempo, sempre que não se encontre já definida no 

horário do professor, será definida pelo docente até 30/09/2016, dando dela 

conhecimento à Diretora, a fim de se poder fazer o devido registo nos sumários. 

 

10.2. Orientação da PAP   

Os docentes que acompanham a PAP têm 2 tempos letivos semanais 

definidos no seu horário para esse efeito. 

 

10.3. Coordenação de Educação para a Cidadania   

 

Compete ao Coordenador dos DT, coordenar também a Educação para a 

Cidadania no 2º e 3º Ciclos. Deste modo, será atribuído mais 1 tempo semanal no 

horário do Coordenador dos DT do 2º e do 3º Ciclos para esse efeito. 
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10.4. Tutorias 

Estão previstas 3 tutorias, 1 no 2º Ciclo e 2 no 3º Ciclo, sendo atribuídas aos 

docentes que manifestaram interesse no final do anterior ano letivo. Esses 

professores terão 4 tempos letivos semanais no seu horário para o desempenho 

dessa função.  Estes docentes desenvolverão a sua atividade articulados com a 

Equipa Multidisciplinar e os DT dos alunos 

 

10.5 AEC’s 

Dentro da disponibilidade do horário dos docentes serão distribuídas algumas 

AEC’s aos docentes do 2º e/ou 3º Ciclo, nomeadamente: Ed. Física, Ed. Tecnológica 

e Ed. Musical.   

No presente ano letivo, todas as turmas do 3º e 4º anos participarão no projeto 

“Programação no 1º Ciclo”. Para que tal ocorra, as turmas das aldeias terão esse 

projeto a funcionar em paralelo com o Inglês das AEC’s do 1º e 2º anos. 

Deste modo, a hora de Educação para a Cidadania das turmas do 1º Ciclo das 

aldeias mantém-se. 

 

11.  ATIVIDADES A INCLUIR NA COMPONENTE NÃO LETIVA DOS DOCENTES 

PARA ALÉM DAS PREVISTAS NO Nº 3 DO ARTº 82º DO ECD  

A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no Artº 82º 

do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho no 

estabelecimento de educação ou ensino. 

Essa componente não letiva de estabelecimento é incluída nos horários dos 

docentes para que, nos termos do Artº 6º do Desp. Norm. 4-A/2016: 

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e 

disciplinar dos alunos; 

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à 

plena ocupação dos alunos durante o período de permanência no 

estabelecimento escolar; 

c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à Equipa TIC.  
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12. CRÉDITO HORÁRIO A ATRIBUIR – ANO LETIVO 2016/2017 

 

CARGOS/ FUNÇÕES TEMPOS TOTAL 

COORDENADORES DE DEPARTAMENTO 

Carlos Garrido – Dep. Ciências Sociais e Humanas 

                             - Assessoria 

 

Alcina Costa – Dep. Línguas 

 

Rui Nobre – Dep. de Ciências Sociais e Humanas 

 

Ana Cristina Esteves – Dep. de Expressões 

  

Luís Pires – Ed. Especial  

                     - Prom. Sucesso Escolar (Coord. Coadj) 

 

2t  

+ 6t 

 

2t 

 

2t 

 

2t 

 

2t 

+ 4t 

 

 

 

 

20t 

COORDENADORES DOS DT 

 

Margarida Dias – Coord. DT do 2º Ciclo 

                              - Coord. de Ed. para a Cidadania – 2º Ciclo 

 

Celeste Sousa – Coord. DT do 3º Ciclo 

                           - Coord.  de Ed. para a Cidadania – 3º Ciclo 

 

José Carlos Rocha – Coord. DT do Ensino Secundário 

 

Coord. dos  DT de Curso e de Turma  dos Cursos 

 

 

2t 

+ 1t 

 

2t 

+ 1t 

 

2t 

 

 

 

 

 

 

12t 
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Profissionalizantes 4t 

DIREÇÕES DE TURMA   

46* 2 = 92t 

Ed. Cidad. = 16 t 

 

108t 

 

108t 

 

Assessoria (Paula Rita) 

 

6t 

 

6t 

 

Desdobramento Português e Inglês – 8º ano 

Desdobramento a Português  – 10º ano (Ens. Reg.) 

 

12t 

2*3t 

 

12t 

6t 

 

Reforço a Matemática 8º e 9º ano  

 

12t 

 

12t 

Semestralidade no 7º ano 

Hist + Geog 

FQ + CN 

TIC + Ed. Tec/Música 

 

6t 

6t 

2t 

 

14t 

Mediadora EPIS 

(Rosário Carvalho) 

 

10t 

 

10t 

Coordenadora Medida 3  

Rosa Ângela 

 

12t 

 

12t 

 Apoio Sócio-Educativo – 1º Ciclo 

Alcídia 

Ricardo 

Angelina  

Eduarda 

Armando 

HORAS 

25h 

15h 

17h 

20h 

20h 

 

 

94h 
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Acompanhamento do Projeto “Programação no 1º Ciclo” 

Cristina Figueiredo e Fátima Esteves 

4t + 4 t 8t 

Coordenador da Secção de Formação – Luís Sousa 4t 4t 

Coadjuvâncias - 2º Ciclo 

Disciplinas de Português, Matemática, Inglês e HGP (5º 

ano) 

Coadjuvâncias – 3º Ciclo 

Disciplinas de Português, Matemática, Inglês– 9º ano  

 

 

* 

 

 

 

* 

EQUIPAS 

Coordenação  do Secretariado de Exames (Paula Rita) 

 

Coordenação Erasmus + (Piedade Silva) 

                                              António Casal 

Equipa Erasmus + 

 

Coordenação do PAA  (Ana Paula Henriques) 

 

Diretores de Cursos Profissionais  

 

Equipa de Autoavaliação 

 

Análise dos Resultados Escolares 

 

2t 

 

2t (In) +2t 

2t (Insuf) 

 

2t (Insuf.) 

 

2t (Insuf) 

 

6*2t=12t 

 

2t*6 = 12t 

 

5*2t=10t 

 

 

 

 

 

38t 

TOTAL  (348h = 386,66 t) 

348h -94h = 254h 

254h = 282,2 t 

 

262t 

 

Sobram 

20 t* 
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*Os tempos sobrantes serão atribuídos às coadjuvações sempre que não haja 

tempos de insuficiência no horário dos docentes. 

 

13.  EQUIPAS DE TRABALHO 

Sem prejuízo de alterações a ocorrer durante a primeira quinzena de setembro, 

apresentam-se as já constituídas equipas de trabalho:  

 

 

 

Equipas Membros 

Análise dos Resultados 
Escolares 

Rosa Costa, Elisabete Almeida, Ester Oliveira,  Joaquim 
Costa, Rosa Carvalho 

EPS Anabela Santos, Emília Nicolau, Fernando Amaral, Ana 
Gil, Rosa Almeida 

Coordenação – SPO (Teresa Fernandes) 

Regulamento Interno Belém Oliveira, Luís Pires, Aurora , Rosa Quinteiro 

Projeto Educativo Eduarda Fontinha, Anabela Santos,  Natércia Figueiredo, 
Benvinda Miguel, Sara Amaral 

Autoavaliação Alcina Dias, Manuel Albuquerque, Isabel Demar, Celeste 
Sousa, Rebelo Marinho, Fernanda Barros, Madalena 
Diogo, Jorge Batista, Isabel Monteiro 

Multidisciplinar Coordenador: Armando Almeida 

Albano Aguiar, Margarida Dias, Celeste Sousa, José 
Carlos Rocha, Augusta Meireles, José Carlos Soares, 
Cristina Marques, Isabel Albuquerque 

Biblioteca Escolar Coordenação: Isabel Almeida e Céu Cunha 

EB1 de Sãtão – Angelina Saraiva e Conceição Nicolau 

EBFL – Isabel Santos Silva,  Rosa Quinteiro, Ana Cristina 
Costa, Lurdes Cruz, Valentina Brito 

ESFROV – Cristina Marques, Fátima Esteves, Alcina 
Costa, Ana Cristina Esteves 

 

PAA Coorden: Ana Paula Henriques 
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Angelina Saraiva, Coordenad. de departamento e de 
outras estruturas, Delegados de Grupo 

Coordenação de Visitas 

de Estudo 

Angelina Saraiva (1º Ciclo) 

Rosa Ângela Alves (2º Ciclo) 

Anabela Pina (3º Ciclo) 

Projeto “Ensina-me a 

estudar” 

Angelina Saraiva 

Projeto “Programação no 

1º Ciclo” 

Prof. do 3º e 4º ano de todas as escolas do 1º Ciclo 

Ana Cristina Figueiredo, Fátima Esteves 

Projeto “Força Que 

Aprendes” 

Cristina Alves, Lúcia Martinho e Osvaldo Viegas 

Projeto “Loja Solidária” Susete Mota, Valentina Brito, Graça Galiano 

Projeto “Co-Lab” Lúcia Martinho, Osvaldo Viegas, Alexandra Laranjeira 

Jornal Escolar Sandrina Albuquerque, António Jorge Figueiredo 

Secção de Formação Luís Sousa, Dalila Carvalho, Cristina Rodrigues, Isabel 
Almeida, Luís Pires, Isabel Albuquerque 

Erasmus + Maria Piedade Silva – Coordenação 

Luís Barbas, Eduardo Fernandes, Maria José Marques, 
Isabel Monteiro, Ana Margarida Fonseca, Rui Nobre, 
Elisabete Almeida, Carlos Correa, António Casal  

Projetos de 

Empreendedorismo 

Embaixador: Joaquim Rebelo Marinho 

Professores do 4º Ano – 1º Ciclo, Coordenadores dos 
Cursos Profissionais, DT do ensino secundário 

YouthStart 

2º Ciclo 

Lurdes Cruz, Susete Mota 

Organização de Eventos Docentes - Conceição Lima, Albano Aguiar, José Carlos 
Soares, Salomão Carvalho, Joaquim Costa, Ana Cristina 
Esteves, Cláudia Silva,   

Assist. Operac.– Alexandre Magno (coorden.) 

Secretariado de Exames Coordenação: Paula Rita 

Carlos Sales, Fernanda Barros, Margarida Dias, Rosa 
Ângela, Salomão Carvalho 
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14.  CLUBES   

Estão já aprovados os seguintes clubes: 

Clubes Dinamizadores 

Ciências Maria do Carmo, Osvaldo Viegas, Armindo Domingos, 
Graça Galiano, Ana Monteiro 

Matemática Manuel Albuquerque, Rosa Ângela Alves, Luís Carlos 
Sousa, Anabela Santos 

À Descoberta da História 

Local 

Manuel Batista, Susete Mota, Isabel Santos Silva, Ana 
Paula Henriques 

Leitura e Escrita Rosa Quinteiro, Lurdes Cruz 

Clube Europeu Maria Piedade Silva, Maria José Marques, Isabel 
Monteiro, António Casal 

Parlamento dos Jovens António Jorge Figueiredo (Ens. Secund.) 

 

 


