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ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ACDV - Associação Comercial do Distrito de Viseu  

AEC - Atividades de Enriquecimento Curricular 

BE - Biblioteca Escolar 

CE – Classificação Externa 

CEI – Currículo Específico Individual 

CIF – Classificação Interna Final 

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão  

CT – Conselho de Turma 

EBFL - Escola Básica Ferreira Lapa 

EBIFA - Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves 

EPS - Escola Promotora de Saúde  

ESFRoV - Escola Secundária Frei Rosa Viterbo 

GAFA - Gabinete de Apoio à Família e ao Aluno 

GIP - Gabinete de Inserção Profissional  

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

NUT III – Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas 

PAA - Plano Anual de Atividades  

PE - Projeto Educativo 

PEI - Programa Educativo Individual 

PT - Plano de Turma  

RTP - Relatório Técnico-Pedagógico  

SPO - Serviços de Psicologia e Orientação  

SWOT - Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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PARTE I: CONSTRUIR O PROJETO EDUCATIVO 

1. Introdução  

 

O Projeto Educativo (PE) constitui-se como um instrumento do exercício da autonomia 

das escolas, consagrada pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº46/86), de 14 de outubro, 

e pelo Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de Fevereiro, e reforçada pelo Decreto-Lei 75/2008, de 22 de 

abril, alterado e republicado pelos Decreto-Lei nº224/2009, de 11 de Setembro, e Decreto-Lei 

nº137/2012 de 2 de julho, que apoia a tomada de “decisões nos domínios da organização 

pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e 

da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das funções, 

competências e recursos que lhe estão atribuídos.” (ponto 1 do art.º 8º do Decreto-Lei 75/2008).  

Neste quadro, o PE é o “documento que consagra a orientação educativa do 

Agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os 

valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada se propõe cumprir a sua função educativa”. (alínea (a) do ponto 1 do art.º 9,do 

Decreto-Lei 75/2008).  

Em conformidade, o Agrupamento de Escolas de Sátão apresenta o PE do Agrupamento 

para o período de 2013- 2016, no qual estão delineados as metas e os objetivos a atingir para a 

concretização da sua missão educativa na descoberta de caminhos para melhorar a atuação da 

escola em prol de uma cultura de trabalho e de respeito pelos bens comuns e pelos outros.  

Este documento foi construído de forma participada pelos vários agentes da comunidade 

escolar que foram chamados a pronunciar-se sobre os pontos fortes e os problemas que urge 

resolver no Agrupamento, bem como sobre as metas e objetivos estratégicos, para que todos se 

pudessem identificar com as linhas de ação do documento. Assume-se, desta forma, como “o 

rosto visível da especificidade e autonomia da organização escolar” (Despacho nº113/ME/93, de 

23 de junho). 

A construção do PE foi orientada por princípios de responsabilização dos vários 

intervenientes na vida escolar, tendo-se procurado que o seu plano de ação se adequasse às 

características e aos recursos do Agrupamento, bem como às solicitações e aos apoios da 

comunidade em que se insere (decreto-lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro). Neste sentido, o PE 
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pretende apontar objetivos e metas comuns para todas as escolas que constituem o seu 

universo, vislumbrando caminhos para melhorar a gestão e o funcionamento dos diferentes 

serviços, com vista à melhoria da qualidade do ensino que o Agrupamento presta aos cidadãos.  

 

2. Missão 

 

Através do seu PE, o Agrupamento ambiciona contribuir para impulsionar um modelo 

pedagógico ajustado às necessidades e interesses dos seus alunos. Pretende-se que o 

Agrupamento seja capaz de responder às necessidades da comunidade envolvente e às 

exigências do mundo atual e, assim, preparar e qualificar os seus alunos para ingressarem na 

vida ativa ou para prosseguirem os seus estudos, munindo-os de capacidades que garantam a 

sua empregabilidade e a aprendizagem ao longo da vida.  

 É necessário que a escola seja capaz de promover o desenvolvimento de competências 

necessárias à realização e desenvolvimento pessoais, à cidadania ativa, à coesão social e à 

empregabilidade. Estas competências foram identificadas e definidas, em 2006, pelo Conselho da 

Europa e pelo Parlamento Europeu, como as oito competências-chave essenciais para a 

aprendizagem ao longo da vida: comunicação em língua materna; comunicação em línguas 

estrangeiras; competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologias; 

competência digital; aprender a aprender; competências sociais e cívicas; espírito de iniciativa e 

espírito empresarial; sensibilidade e expressão culturais. Por essa razão, o Agrupamento 

continuará a promover uma cultura de rigor e de esforço, valorizando a formação ao longo da 

vida. 

Importante será, também, manter uma constante articulação com o meio envolvente, que 

permitirá aprofundar a formação pessoal e social dos alunos e a sua participação ativa e 

responsável na identificação e procura de soluções para os problemas emergentes da 

comunidade. Só desta forma se poderá projetar uma escola aberta à comunidade, com um papel 

interventivo na resolução dos seus desafios. 

Numa escola que se idealiza, numa perspetiva humanista, como formadora de empatias 

capazes de fomentar a participação dinâmica, responsável e colaborativa de todos, o respeito 

pelos outros e os valores e princípios democráticos dos direitos humanos devem constituir a 

base da atuação dos seus agentes. Assim, é essencial que a escola, atenta às diversidades 

culturais existentes, dentro e fora dela, fomente a formação de cidadãos responsáveis, 

intervenientes, tolerantes e solidários. 
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Com o objetivo de concretizar os princípios de Escola Inclusiva, que estiveram na base 

das práticas pedagógicas deste Agrupamento, continuaremos a fomentar o sucesso educativo de 

todos os alunos, garantindo aos que têm necessidades educativas especiais os apoios 

necessários, adotando as estratégias educativas que melhor se adeqúem à situação de cada um. 

Inscrevendo-se numa lógica de continuidade dos projetos educativos anteriores, o atual 

PE espera contribuir, com a participação responsável de todos os seus agentes, para uma 

educação de qualidade, assente na inovação curricular, na formação e valorização profissional e 

na promoção do desenvolvimento das competências-chave para uma aprendizagem ao longo da 

vida e da adoção de valores de cidadania e de atitudes de respeito e de valorização pela 

diversidade.  

Configura-se, assim, um clima de escola alicerçado no prazer de pertencer ao 

Agrupamento de Escolas de Sátão, através da valorização do trabalho, do esforço e do rigor. Os 

próximos três anos de vivência do Agrupamento serão cruciais para a consolidação e 

generalização da assunção deste novo modelo e das relações de trabalho colaborativo entre 

todos os seus estabelecimentos de ensino.  

Em concordância com a perspetiva de Carvalho e Diogo (1994), o Agrupamento assume 

que o seu PE deve concretizar as seguintes funções: 

 Funcionar como ponto de referência para a gestão e tomada de decisão dos órgãos da 

Escola e dos agentes educativos; 

 Garantir a unidade de ação da Escola nas suas variadas dimensões; 

 Ser o quadro da contextualização curricular; 

 Servir de base ao trabalho colaborativo entre todos os intervenientes no processo 

educativo; 

 Promover a congruência dos aspetos organizacionais e administrativos com o papel 

educativo da Escola; 

 Reforçar o sentimento de pertença e de identidade do Agrupamento. 

 

3. Visão 

 

O Agrupamento de Escolas de Sátão trabalhará para ser reconhecido como organização 

de referência nas relações com a comunidade onde se insere, no combate ao insucesso e ao 

abandono escolar e na promoção de uma cultura de esforço e exigência, de valores e de 

princípios de justiça, igualdade, respeito pela diferença e solidariedade.  
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Confiamos no papel fundamental que cada estabelecimento do Agrupamento deve 

exercer na formação de cidadãos com espírito crítico, reflexivo e democrático, pelo que 

consideramos na nossa atuação o rigor, a qualidade e a equidade como princípios estruturantes 

de aprendizagens significativas. As aprendizagens curriculares e extracurriculares, para além 

dos conteúdos programáticos, devem consolidar valores de referência, como o esforço, o 

trabalho, a solidariedade e a colaboração.  

É com o envolvimento ativo de todos que se pretende criar um meio facilitador de 

organização de dinâmicas de mudança que propiciem aprendizagens de sucesso para todos.  
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PARTE II: CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

1. Meio envolvente 

 

Localizado no distrito de Viseu, na região centro de Portugal, o concelho de Sátão 

estende-se numa área aproximada de 200 km2. O concelho está inscrito na sub-região Dão 

Lafões, correspondendo à NUT III, unidade estatística que compreende os concelhos do 

Agrupamento de Viseu (onde está inserido o de Sátão), São Pedro do Sul, Santa Comba Dão e, 

ainda, o concelho de Aguiar da Beira. O município de Sátão é demarcado a norte por Moimenta 

da Beira e Sernancelhe, a leste por Aguiar da Beira, a sul por Penalva do Castelo, a oeste por 

Viseu e a noroeste por Vila Nova de Paiva. A localidade de Sátão, onde está sediado o 

Agrupamento, está situada a nordeste da cidade de Viseu, a 20 km de distância da cidade.  

 

 Figura 1: Mapa do distrito de Viseu  
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O município de Sátão é banhado por três rios: o Rio Vouga, o Rio Sátão e o Rio Coja. Por 

isso, os recursos hídricos representam um fator potenciador de desenvolvimento no concelho, 

quer para o abastecimento de água, o regadio e a produção de hidroeletricidade, quer ainda para 

o turismo ou lazer fluvial. 

A região atraiu, desde a antiguidade, diversos povos, pela riqueza das suas terras em 

matérias-primas como as madeiras, os minerais e os inúmeros cursos de água. Assim, o concelho 

ofereceu, desde sempre, as condições naturais para o povoamento na região. Alguns vestígios 

das primeiras povoações, como os monumentos megalíticos funerários presentes no concelho, 

apontam para a formação de uma comunidade pré-histórica, que faz jus à sua denominação de 

“planalto dolménico”. Após a ocupação pelo Império Romano, os Mouros estabeleceram-se na 

região em áreas importantes para a sua posição militar estratégica, o que resultou na conquista 

da Região da Beira. Foi neste contexto que o primeiro foral foi concedido ao concelho de Sátão 

por Dom Henrique e Dona Teresa de Leão, em 9 de maio de 1111, fazendo do Sátão, na época 

denominado “Zalatane”, um dos municípios mais antigos de toda a Beira Alta, precedido, apenas, 

pelo foral de Mangualde (Azurara). A atual freguesia de Sátão passou a ser denominada “Santa 

Maria do Sátão” e compreendia os territórios das atuais paróquias de Sátão, Mioma e Avelal. Nos 

finais do Século XVI, a freguesia foi dividida em duas: a freguesia de Vila de Igreja e a freguesia 

de S. Pedro de Mioma. Assim, durante trezentos anos, dizia-se lugar e freguesia de Vila de Igreja, 

concelho de Sátão. A designação de Vila de Igreja é substituída pela atual designação de Vila, 

Freguesia e Concelho de Sátão em 1951.  

 

Figura 2: Mapa do concelho de Sátão 
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O Concelho de Sátão, pela Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro que instituiu a nova 

reorganização administrativa do território das freguesias, integra nove freguesias, de onde são 

oriundos os alunos do Agrupamento (Figura 1): Avelal, Ferreira de Aves, Mioma, Rio de Moinhos, 

São Miguel de Vila Boa, Sátão, Silvã de Cima, União das Freguesias de Águas Boas e Forles e 

União das Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa. 

O município tem uma população de 12 444 habitantes, de acordo com o Censos de 2011, 

e registou uma perda de 5,5%, na última década, consequência da baixa da natalidade e do 

aumento do fluxo de emigração. Esta situação de desertificação, agravada nos concelhos 

limítrofes, contrasta com o aumento em 6,5% da concentração da população no município de 

Viseu. A dimensão média das famílias do município é de 2,7% e a população infantil e jovem têm 

diminuído. A estrutura etária da população acentuou os desequilíbrios já evidenciados nos 

Censos de 2001, tendo a percentagem de jovens regredido para 15% e de idosos aumentado 

para 19%, o que resulta no envelhecimento da população no concelho 

Segundo informação recolhida junto da Associação Comercial do Distrito de Viseu 

(ACDV), a região de Viseu é caracterizada por micro e pequenas empresas, predominantemente 

do setor do comércio e serviços. “Será sempre nestas áreas, apesar das dificuldades que estes 

setores atravessam, que se poderá expectar no futuro a criação de algum emprego”. O município 

registou nos Censos de 2011 uma taxa de desemprego de 12,20%, acima da média da Região 

Centro fixada nos 10,98%, no entanto, “os nossos jovens poderão encontrar outras 

oportunidades em concelhos como Oliveira de Frades, Tondela e Nelas, onde o setor industrial 

poderá inverter a situação atual e criar algum emprego e, desta forma, fixar-se na região”. 

Foi criado o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), através de uma parceria entre o 

Município de Sátão e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista a dar apoio às 

pessoas desempregadas, bem como definir, desenvolver e acompanhar o seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Dada a situação económica do país, a precariedade dos empregos e o agravamento da 

situação financeira das famílias na região, será vital uma contínua ligação do Gabinete de Apoio à 

Família e ao Aluno com as entidades locais, nomeadamente a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens (CPCJ) de Sátão, para a sinalização e proteção de crianças e jovens em risco e prevenção 

do abandono escolar. 

O Agrupamento conta com a participação da comunidade envolvente na vida do mesmo, 

que se traduz na celebração de protocolos, apoios e colaboração mútua. A cedência de espaços, 

os patrocínios, os intercâmbios, os subsídios, a formação, a promoção da saúde e da segurança 

têm sido, igualmente, apoios efetivos por parte da autarquia e de outras entidades. 
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Para o desenvolvimento do Plano Anual de Atividades o Agrupamento conta com 

importantes parcerias celebradas com várias entidades, entre as quais se destacam: Associações 

de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sátão; Bombeiros 

Voluntários de Sátão; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sátão; Intermarché; Centro de 

Fomação Edufor; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sátão; Empresas que têm 

proporcionado a formação em contexto de trabalho aos alunos dos cursos de educação e 

formação e cursos profissionais; Intervenção Precoce; Guarda Nacional Republicana; Rádio 

Sátão; jornais locais; Centro de saúde de Sátão; Câmara Municipal de Sátão, entre outros.  

2. Alunos 

2.1. Número de alunos 

No ano letivo de 2012/ 2013, frequentam o Agrupamento de Escolas de Sátão 1534 

alunos. 

 

 

Figura 3: Distribuição dos alunos por nível de ensino 

 

Dos alunos que frequentam o 3º ciclo, 29 frequentam um Curso de Educação e Formação, 

tipo 2 (CEF). 

Dos alunos matriculados no ensino secundário, 90 frequentam o ensino profissional.  

Com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente (NEE) estão a frequentar 

117 alunos, apresentando problemáticas nos domínios cognitivo, emocional e sensorial, estando 

alguns deles a frequentar a Unidade de Apoio à Multideficiência. 
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Figura 4: Distribuição dos alunos com NEE por nível de ensino 

 

2.2. Sucesso académico 

Analisados os resultados sobre a evolução do sucesso educativo, obtido pelos alunos do 

Agrupamento nos últimos anos, e face aos resultados alcançados na avaliação externa, no último 

ano letivo, concluímos que a taxa de transição no 1º Ciclo é elevada e o nível de sucesso dos 

alunos do 4º ano, nas provas de aferição, foi sempre superior à média nacional.  

No 5º ano, regista-se uma diminuição do sucesso global e as disciplinas com menor 

sucesso são Matemática e Língua Portuguesa. No 6º ano, nota-se um aumento de sucesso global 

e as disciplinas com menor sucesso são Matemática e Inglês. 

No 3º ciclo, tem-se verificado uma diminuição do sucesso global. No 9º ano, comparando 

com os 7º e 8º anos, o sucesso global tem diminuído significativamente.  

A disciplina com menor sucesso é Matemática em todos os anos (7º, 8º e 9º). Outras 

disciplinas apresentam um sucesso abaixo dos 85%: Língua Portuguesa e Ciências Naturais (7º 

ano); Língua Portuguesa, História e Ciências Físico-Químicas (9º ano). 

No ensino secundário, verifica-se uma diminuição global da taxa de transição nos três 

anos de escolaridade. A classificação de exame obtida pelos alunos do Agrupamento é inferior à 

média nacional nas disciplinas de Biologia e Geologia, Física e Química A e Geografia A. Nas 

restantes disciplinas, a classificação média foi superior à média nacional. 

 

2.3. Ambiente social dos alunos 

Do ponto de vista socioeconómico, o Agrupamento integra alunos de estratos sociais 

diferenciados, sendo significativa a proveniência de famílias com baixos recursos e baixa 

escolaridade. É de salientar, também, um aumento de pais desempregados, perspetivando-se 

que a crise económica e social vivida se prolongue nos próximos anos e que esta situação se 
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agrave ao longo do ciclo de vigência do PE. Os dados apresentados pelos Serviços de Ação Social 

Escolar, relativamente ao número de alunos apoiados, confirma o perfil socioeconómico traçado. 

No ano letivo 2012/2013, 47,8% dos alunos receberam auxílios económicos.  

3. Recursos Humanos 

3.1. Pessoal docente 

No Agrupamento trabalham 227 docentes que constituem um corpo docente qualificado 

e estável (197 dos professores/educadores pertencem ao Quadro do Agrupamento, 

correspondendo a 84% do total) com professores empenhados numa formação e atualização ao 

longo da vida. 

 

 

Figura 5: Distribuição dos docentes por níveis de ensino 

 

 

 

Figura 6: Distribuição dos docentes por situação profissional 

 

 

Figura 7: Distribuição dos docentes por habilitações académica 
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3.2. Pessoal não docente 

O pessoal não docente do Agrupamento engloba 113 profissionais. Ainda para 

apoio a salas de aula, AEC, almoços, prolongamentos, transporte e limpezas em jardins 

de infância e escolas do 1º ciclo, a Câmara Municipal de Sátão disponibiliza ao 

Agrupamento 34 funcionários a tempo inteiro e 2 funcionários a tempo parcial. 

 

 
Figura 8: Distribuição do pessoal não-docente por serviço 

 

4. Recursos materiais 

 

Compõem este Agrupamento treze jardins de infância (Abrunhosa, Aldeia Nova, Avelal, 

Casal de Cima, Contige, Cruz, Lages, Lamas, Mioma, Pedrosas, Rãs, Sátão e Torre); cinco escolas 

do 1º CEB (Abrunhosa, Avelal, Casal de Cima, Rãs e Sátão); uma Escola Básica Integrada 

(Ferreira de Aves com 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico); uma Escola Básica (Ferreira Lapa com 

2º e 3º ciclos do ensino básico) e uma Escola Secundária (Frei Rosa Viterbo com 3º ciclo e 

secundário). 

A Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, localizada na sede do concelho, é também sede do 

Agrupamento. É uma escola com 30 anos ao serviço da comunidade que foi alvo de obras de 

beneficiação, incluindo a construção de um pavilhão novo. Revela boas condições de trabalho, 

com espaços e equipamentos limpos e cuidados, dispondo dos recursos necessários e suficientes 

ao desenvolvimento da sua atividade.  
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O Agrupamento dispõe de recursos técnico-pedagógicos e equipamentos fundamentais 

que proporcionam a qualidade das aprendizagens dos alunos, bem como a formação contínua e a 

aprendizagem ao longo da vida dos seus agentes educativos. Conta com os Serviços de Educação 

Especial, Serviços de Psicologia e Orientação, laboratórios destinados à lecionação das ciências 

experimentais, salas de informática, salas para clubes, espaços desportivos, pátios de recreio e 

recintos polivalentes cobertos, zonas de convívio, além de salas de aula e instalações de apoio. 

No âmbito da Educação Especial, o Agrupamento tem salas de serviço especializado e uma 

Unidade de Apoio à Multideficiência, que funciona numa sala do 1º CEB em Sátão, aguardando a 

construção das futuras instalações nos antigos balneários da Escola Básica Ferreira Lapa, 

também em Sátão. O Agrupamento conta, ainda, com quatro Bibliotecas integradas na Rede de 

Bibliotecas Escolares. 

5. Oferta educativa  

 

A oferta educativa do Agrupamento tem sido muito diversificada, abrangendo todos os 

níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário. A atual oferta educativa é a seguinte: 

 

Nível de Ensino Oferta Educativa 

Pré-Escolar  
1ºCiclo Básica regular 

2ºCiclo 
Básica regular 
Educação para a Cidadania 

3º Ciclo 

Básica regular 
Educação para a Cidadania 
Educação e Formação Jovens – CEF: 
(Instalação e operação de sistemas informáticos) 
Educação para a Cidadania 

Secundário 

Científico-humanísticos: 
Ciências e tecnologias; 
Línguas e humanidades. 

(A possibilidade de funcionamento de outros cursos científico-humanísticos 
depende dos interesses dos alunos, da comunidade e considerados os recursos 
existentes no Agrupamento) 
Profissionais: 

Técnico de animação sociocultural (2010-2013); 
Técnico de Gestão e Programação de sistemas informáticos (2011-2014); 
Técnico de energias renováveis/sistemas solares (2010-2013); 
Técnico de restauração- variante restaurante e bar (2010-2013 e 2012-
2015); 
Técnico de desenho e de mobiliário (2012-2015). 
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O desenho curricular/carga horária dos diferentes ciclos/cursos é a que consta nos 

normativos legais onde se enquadram e que se encontram em anexo neste documento. No caso 

dos cursos de educação e formação e dos cursos profissionais, o desenho curricular/distribuição 

da sua carga letiva encontra-se também arquivada no dossiê técnico-pedagógico referente a 

cada curso/turma.  

No ano letivo 2012-2013, o Agrupamento oferece aos alunos do 2º e 3ºciclos, a disciplina 

de Educação para a Cidadania, como oferta complementar. Com esta oferta, pretende 

desenvolver-se a formação pessoal e social dos alunos, tendo em vista a construção de uma 

cidadania efetiva e responsável e a plena participação na vida democrática. Em anos futuros, a 

oferta complementar poderá ser outra, de acordo com as necessidades dos alunos e da 

comunidade local. 

 

6. Atividades de Enriquecimento Curricular/Ocupação plena 

dos tempos escolares  

 

Além da oferta educativa formal, funcionam também, no Agrupamento, diversos clubes e 

desenvolvem-se vários projetos que proporcionam aos alunos oportunidades de valorização 

pessoal e de ocupação plena dos seus tempos escolares, constituindo dispositivos de 

consolidação e de enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se 

assumem como formas de educação para uma cidadania mais informada e participativa. 
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PARTE III: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 

 

Nesta seção, apresenta-se o diagnóstico estratégico que contempla os resultados da análise 

externa e da análise interna dos fatores que condicionam a atuação do Agrupamento, tendo por base as 

reflexões realizadas pelos vários agentes da comunidade escolar, que participaram na identificação das 

pontos fortes e dos pontos fracos, o relatório da autoavaliação de dezembro de 2012 e os dados dos 

Censos de 2011. 

A avaliação das condições oferecidas pelo meio, que se apresentam quer pela via da Lei, quer 

pelas condições socioeconómicas, socioculturais e políticas da região ou do país, e a resposta que o 

Agrupamento pode dar fazem parte deste diagnóstico estratégico.  

Os resultados destas análises encontram-se sintetizados e organizados numa matriz do tipo 

SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) em que se identificam quatro campos: as 

oportunidades e as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos. Esta avaliação permite não só avaliar 

o grau de exposição do Agrupamento a condicionantes externas, como também permite orientar as 

ações a desenvolver com vista à redução dos riscos externos identificados e à melhoria dos serviços 

prestados. 
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1. Análise externa: oportunidades e ameaças 

 

Condições no contexto em que o Agrupamento se insere 

 
Oportunidades  Ameaças 

 
Requalificação do parque escolar que criou 
melhores condições físicas e materiais nas 
escolas do Agrupamento; 

Plano Tecnológico para a Educação e 
investimento no equipamento informático;  

Aumento do ensino obrigatório para 12 anos; 

Parcerias com instituições regionais, 
nacionais e internacionais; 

Oportunidades de educação e formação 
oferecidas pelos programas de aprendizagem 
ao longo da Vida e Comissão Europeia; 

Criação do Gabinete de Inserção Profissional 
(GIP), através de uma parceria entre o 
Município de Sátão e o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional que pretende dar 
apoio a pessoas desempregadas, de modo a 
definir, desenvolver e acompanhar o seu 
percurso de inserção ou reinserção no 
mercado de trabalho. 

 Dispersão geográfica das escolas que dificulta 
a realização de atividades conjuntas de ciclo; 

Agravamento do horário e das funções dos 
docentes; 

Aumento do número de alunos por turma; 

Modelo de avaliação de desempenho docente 
como fator de instabilidade e potenciador de 
um clima pouco favorável ao 
desenvolvimento de relações interpessoais; 

Excesso de burocracia que prejudica o 
verdadeiro papel do professor; 

Proliferação de normativos legais que 
enquadram a organização escolar, 
dificultando, muitas vezes, a sua ação e o 
exercício da sua autonomia; 

Crescimento da taxa de desemprego na 
região; 

Diminuição de recursos financeiros, 
resultante das sucessivas políticas de cortes 
orçamentais na educação; 

Tendência para o decréscimo da população 
infantil e jovem, consequência da baixa 
natalidade e da emigração; 

Aumento do número de famílias carenciadas 
no concelho e consequente agravamento de 
problemas socioeconómicos. 
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2. Análise interna: Pontos fortes e pontos fracos  

Apresentam-se, de seguida, alguns dos pontos fortes e pontos fracos que mais 

impacto têm no bom funcionamento do Agrupamento. 

 

 

 
 
 

P
O
N
T
O
S 
 

F
O
R
T
E
S 

  Sessões de esclarecimento e de informação dinamizadas pelo Serviço de Psicologia e 

Orientação; 

 Criação de salas de estudo com grupos multidisciplinares para apoiar os alunos no 

estudo e elaboração de trabalhos; 

 Reconhecimento do mérito e empenho dos alunos através da entrega de certificado de 

excelência e dos diplomas de conclusão do ensino secundário; 

 Diversidade de atividades dinamizadas no âmbito do PAA; 

 Desenvolvimento de projetos próprios e /ou resultantes de adesão a programas e 

iniciativas locais, nacionais e internacionais; 

 Visitas de estudo e palestras que contribuem para o reforço das aprendizagens; 

 Iniciativas promovidas pelas bibliotecas escolares na aquisição de hábitos de leitura e no 

desenvolvimento de competências digitais e de literacia da informação; 

 Ações dinamizadas pelo Clube Europeu que contribuem para reforçar o gosto pela 

aprendizagem de línguas e a dimensão europeia da educação; 

 Trabalho colaborativo entre coordenadores de departamento, delegados de grupo de 

recrutamento e professores dos grupos; 

 Oferta de cursos de educação e formação e de cursos profissionais relevantes para as 

necessidades da comunidade local onde o agrupamento de escolas se insere; 

 Participação e dinamização de iniciativas que visam a promoção de comportamentos 

saudáveis e a erradicação de comportamentos de risco; 

 Iniciativas de angariação de bens que promovem o espírito de solidariedade e permitem 

dar apoio às famílias mais carenciadas; 

 Boa articulação dos professores titulares de turma com os professores das AEC no 1º 

CEB; 

 Boa articulação entre a Intervenção Precoce e a Educação Especial; 

 Bom funcionamento da Unidade de Apoio a Alunos com Multideficiência; 

 Boas práticas de inclusão de todos os alunos do Agrupamento; 

 Aposta dos agentes educativos na sua formação ao longo da vida; 

 Prática da utilização corrente do correio eletrónico na partilha de assuntos e resolução 

dos mesmos, com os elementos da comunidade; 

 Página eletrónica do Agrupamento utilizada para divulgação de informação relevante 

para a comunidade educativa e disseminação de atividades e projetos do Agrupamento; 

 Existência de espaços interiores para convívio dos alunos; 

 Serviço de pequeno almoço no Agrupamento. 
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Apesar das ameaças enumeradas, o Agrupamento tem sabido tirar proveito de algumas 

oportunidades, nomeadamente: do Plano Tecnológico para a Educação e investimento no 

equipamento informático; das oportunidades de educação e formação oferecidas pelos 

programas de aprendizagem ao longo da vida e da Comissão Europeia, bem como das parcerias 

com instituições regionais, nacionais e internacionais. 

O esforço e empenho do pessoal docente e não docente facilitam a organização, a 

concretização de projetos e outras atividades do PAA e propiciam a consecução dos objetivos 

definidos. Para isso, contribui, também, a colaboração de várias entidades na vida do 

Agrupamento, entre as quais se destacam a Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, as 

Associações de Pais e o Centro de Saúde de Sátão. 

Perante o diagnóstico efetuado, o Agrupamento assume um conjunto de prioridades 

orientadas para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, com vista a munir os 

alunos de competências que aumentem a sua empregabilidade. Assim, pretende-se que toda a 

ação dinamizada no Agrupamento tenha sempre presente o seu impacto direto ou indireto nas 

seguintes áreas: 

  Sucesso escolar e a garantia de iguais oportunidades para todos os alunos; 

 Melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, com vista a munir os alunos de 

competências que aumentem a sua empregabilidade; 

 Desenvolvimento social e integral do aluno e a promoção de comportamentos saudáveis; 

 Reforço do papel do Agrupamento como promotor de realização pessoal e profissional 

dos diferentes agentes educativos; 

 Aposta numa organização e gestão escolar de qualidade; 

 Promoção de uma cultura de trabalho, esforço e rigor; 

 Reforço do envolvimento da comunidade na vida da escola. 

P

O

N

T

O

S 

 

F

R

A

C

O

S 

  Aumento da diferença entre CIF e CE na generalidade das disciplinas; 

 Redução das taxas de transição no 11º ano; 

 Agravamento das situações de incumprimento das regras por parte dos alunos; 

 Desmotivação de alguns alunos face às aprendizagens académicas; 

 Falta de instrumentos para monitorização da eficácia dos apoios prestados; 

 Ausência de partilha de mecanismos de reflexão e divulgação de boas práticas; 

 Falta de cobertura do pavilhão principal ao pavilhão gimnodesportivo na EBFL e 

EBIFA; 

 Falta de um espaço coberto no Centro Escolar de Sátão (EB1), para ocupação de 

tempos livres e outras atividades; 

 Grades nos pisos dos pavilhões pouco seguras na ESFRoV. 



Projeto Educativo 
Agrupamento de Escolas de Sátão  2013-2016 

 
 

 22 

 

Parte IV: PLANO ESTRATÉGICO 
 

Enquadradas nas prioridades elencadas no ponto anterior, foram definidas quatro áreas 

de intervenção ou dimensões e delineados os objetivos gerais, os objetivos estratégicos e as 

metas que servirão de base para a construção do plano estratégico.  

DIMENSÃO 1: CIENTÍFICO-PEDAGÓGICA 

Objetivo central - Educar para o sucesso /Promover a qualidade das aprendizagens e o sucesso 
educativo 

 

Objetivos gerais 

    A - Fomentar uma cultura de qualidade, responsabilidade e rigor entre os diferentes agentes 
educativos; 

    B - Promover a melhoria dos resultados, garantindo a igualdade de oportunidades de sucesso educativo 
e escolar; 

    C - Combater o absentismo e o abandono escolar; 

    D - Promover e incentivar a implementação de percursos educativos diversificados. 

 

Objetivos estratégicos Ações 
Metas/ Resultados 

esperados 

A.1-Promover a reflexão 
e o envolvimento na 
construção do 
conhecimento 
profissional e no seu uso 
na melhoria das práticas. 

Promoção e dinamização de ações de formação 
para o pessoal docente na área científico 
pedagógico. 

 

Mudanças nas práticas 
docentes com vista à 
adoção de metodologias 
centradas nos alunos; 

 

Partilha de 
conhecimento através da 
publicação de artigos ou 
relatórios e partilha de 
experiência. 

A.2-Fomentar a 
cooperação entre as 
diferentes estruturas 
educativas. 

 

Formação de equipas pedagógicas para a 
identificação das dificuldades de aprendizagem 
dos alunos e a definição de estratégias de 
recuperação; 

 

Formação de equipas multidisciplinares e 
multidepartamentais para a construção de 
instrumentos facilitadores da 
interdisciplinaridade e da articulação horizontal e 
vertical; 

 

Elaboração de planos específicos para responder 
às necessidades dos alunos. 

Maior articulação do 
trabalho entre os 
docentes; 

 

Reforço da partilha de 
práticas e materiais 
pedagógicos. 

  

A.3-Fomentar a melhoria 
das aprendizagens dos 
alunos. 

Integração de metodologias ativas nas 
planificações (trabalho de projeto, aulas 
experimentais). 

 

 

Generalização da 
implementação de 
metodologias ativas. 
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A.4-Reforçar uma 
cultura de autoavaliação 
ao nível das diversas 
estruturas de gestão 
pedagógica, que permita 
avaliar os resultados 
alcançados com as 
atividades dinamizadas 
no âmbito do Plano 
Anual de Atividades. 

Aplicação do modelo de autoavaliação existente 
com vista a melhoria contínua do desempenho 
organizacional; 

 

Construção e reajustamento contínuos dos planos 
de melhoria; 

 

Consulta dos vários agentes da comunidade 
educativa sobre o impacto das atividades 
desenvolvidas na comunidade. 

 

 

Avaliação do impacto do 
trabalho desenvolvido 
pelo Agrupamento na 
comunidade; 

 

Envolvimento da 
comunidade educativa 
na avaliação das 
atividades 
desenvolvidas. 

 

B.1-Melhorar os 
resultados escolares a 
todas as disciplinas, de 
acordo com os planos de 
melhoria dos diversos 
grupos de recrutamento. 

 

Elaboração dos horários dos alunos de acordo 
com a natureza das disciplinas; 

 

Coadjuvância em turmas que apresentem maior 
taxa de insucesso; 

 

Participação no projeto Testes Intermédios; 

 

Maior articulação entre o SPO e os diretores de 
turma de modo a facilitar as escolhas vocacionais 
e profissionais dos alunos; 

 

Construção de provas de avaliação, tendo por 
referência a estrutura e a tipologia de atividades 
propostas nos exames nacionais; 

 

Redefinição dos critérios de avaliação dos testes, 
em sede de grupo de recrutamento e ou 
departamento curricular, de forma a aproximá-los 
dos critérios aplicados nos exames nacionais; 

 

Condução dos alunos para as salas de estudo/ 
biblioteca para a realização de trabalhos de grupo 
ou para apoio ao estudo; 

 

Organização de apoios para responder às 
necessidades de aprendizagem identificadas pela 
avaliação diagnóstica. 

 

 

Obtenção de uma taxa 
de sucesso igual ou 
superior a 90% no 1º 
ciclo, 90% no 2º ciclo, 
85% no 3º ciclo e 70% 
no ensino secundário; 

 

Redução do diferencial 
entre a CIF e a CE no 
ensino básico, no 
mínimo, de meio ponto 
percentual (0,5); 

 

Redução do diferencial 
entre a CIF e a CE no 
ensino secundário para 
um máximo de 3 valores. 

Aumento da taxa de 
sucesso nos exames 
nacionais; 

 

Aumento, em cada ano, 
de pelo menos 1% na 
taxa de sucesso nos 
cursos de Educação e 
Formação e cursos 
profissionais; 

 

Aproximação ou 
superação da média de 
classificação de exame à 
média nacional a cada 
uma das disciplinas do 
ensino básico e 
secundário. 
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B.2-Reconhecer e 
valorizar o mérito, a 
dedicação, e o esforço no 
trabalho. 

 

Cerimónia de entrega dos certificados de mérito e 
excelência; 

 

Cerimónia de entrega dos diplomas de conclusão 
do ensino secundário; 

 

Divulgação, na página do Agrupamento, jornal 
escolar ou outros meios, das boas práticas e dos 
trabalhos meritórios de alunos. 

Valorização do trabalho, 
esforço e rigor. 

B.3-Definir, diversificar e 
implementar estratégias 
concertadas para apoiar 
os alunos na superação 
das dificuldades 
identificadas. 

Diversificação das formas de avaliação e das 
estratégias de superação das dificuldades; 

 

Implementação de estratégias e instrumentos de 
autorregulação das aprendizagens que permitam 
aos alunos apreciar e melhorar os seus 
desempenhos. 

 

 

Melhoria das 
aprendizagens dos 
alunos com mais 
dificuldades. 

 

B.4-Fomentar a leitura e 
as literacias para a 
construção funcional do 
conhecimento e da 
capacidade de 
comunicar. 

 

Encaminhamento dos alunos para a sala de 
estudo/biblioteca para realização de atividades 
escolares quando as faltas dos docentes são 
previstas. 

 

Aumento da frequência 
da biblioteca por parte 
dos alunos; 

 

Aumento dos hábitos de 
leitura, de trabalho e de 
estudo. 

B.5-Promover a eficácia 
das ofertas 
socioeducativas de apoio 
aos alunos. 

 

 

Gestão mais eficaz das atividades de 
enriquecimento curricular, dando-se prioridade a 
clubes e projetos que contribuam para a melhoria 
das aprendizagens; 

 

Prestação de apoios a alunos para os quais o 
Português não é a língua materna, de forma a 
facilitar a sua integração na vida escolar e garantir 
as condições necessárias ao seu sucesso escolar; 

 

Desenvolvimento de atividades que facilitem a 
inclusão dos alunos com dificuldades 
socioeconómicas; 

 

Elaboração e aplicação de um plano de apoio 
pedagógico individual para os alunos com 
dificuldades. 
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B.6-Desenvolver 
processos diferenciados 
e flexíveis de 
ensino/aprendizagem 
que maximizem o 
potencial dos alunos 
com necessidades 
educativas especiais. 

 

 

Implementação de medidas de diferenciação 
pedagógica, de flexibilização curricular e 
adequação dos critérios de avaliação, tendo por 
referência os estilos e as características de 
aprendizagem dos alunos com necessidades 
educativas especiais; 

 

Colaboração com os serviços especializados para 
maximizar o potencial dos alunos com 
necessidades educativas especiais; 

 

Desenvolvimento de atividades que promovam a 
inclusão dos alunos com necessidades educativas 
especiais. 

 

 

 

Melhoria dos resultados 
escolares. 

C.1-Reduzir a taxa de 
abandono escolar e o 
absentismo escolar. 

 

 

Reforço das tutorias como estratégia para o 
acompanhamento de casos problemáticos e/ou 
em situações de risco; 

 

Criação de mecanismos e estruturas que 
permitam identificar, avaliar e acompanhar os 
alunos em situação de risco; 

 

Contacto regular com os encarregados de 
educação ou outros familiares, de forma a 
prevenir situações de risco de abandono e atuar 
em tempo útil para solucionar possíveis casos de 
abandono; 

 

Encaminhamento e acompanhamento dos alunos 
em situação de risco de abandono pela equipa 
multidisciplinar; 

 

Colaboração com a Comissão de Proteção a 
Crianças e Jovens (CPCJ) e o Gabinete de Apoio à 
Família e ao Aluno (GAFA) na identificação e 
resolução de problemas relacionados com o 
absentismo e o abandono escolar. 

 

Generalização de um 
serviço de tutoria;  

 

Fixação da taxa de 
abandono escolar abaixo 
de 1%, em relação à 
média dos dados 
apurados nos últimos 5 
anos, implementando 
medidas conducentes a 
atingir os 0%; 

 

 Reduzir a percentagem 
de anulações de 
matrícula. 

 

 

D.1- Contribuir para o 
aumento da diversidade 
e qualidade das 
atividades de 
enriquecimento e 
complemento curricular 
de forma a abranger 
diferentes áreas de 
interesse e contribuir 
para o reforço das 
aprendizagens. 

 

Dinamização de clubes, projetos ou iniciativas que 
promovam experiências de aprendizagem 
enriquecedoras; 

 

Promoção e implementação de atividades que 
promovam a utilização da BE. 

Reforço da oferta de 
iniciativas; 

Reforço das 
aprendizagens 
curriculares. 
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D.2-Proporcionar 
percursos escolares de 
sucesso, garantindo a 
qualidade das 
aprendizagens na 
perspetiva de 
continuação de estudos 
ou da inserção na vida 
ativa.  

 

Continuidade das ações de formação/informação 
dinamizadas pelos SPO; 

 

Diversificação da oferta educativa para responder 
às necessidades da comunidade educativa; 

 

Manutenção da Feira de Informação Escolar e 
Profissional; 

 

Implementação de mecanismos de informação e 
divulgação de diferentes percursos alternativos, 
nomeadamente através da página Internet do 
Agrupamento, da publicitação em panfletos 
distribuídos pelas empresas locais, entre outros; 

 

Construção de programas educativos individuais, 
currículos específicos individuais e planos 
individuais de transição, respeitando e 
respondendo às especificidades de cada aluno 
(Portaria nº275-A/2012). 

 

 

Maior orientação do 
projeto de vida dos 
alunos; 

 

Tomada de consciência 
das escolhas existentes. 

DIMENSÃO 2: DESENVOLVIMENTO SOCIAL/INTEGRAL DO ALUNO 

Objetivo central - Construir a Escola como espaço de Educação para a Cidadania 

 

Objetivos gerais 

 

    A - Garantir um clima de escola propício ao processo de ensino aprendizagem; 

    B - Fomentar a educação para a saúde; 

    C - Fomentar a educação ambiental; 

    D - Fomentar o desenvolvimento de competências solidárias e interculturais. 

 

   

Objetivos estratégicos Ações 
Metas/Resultados 

esperados 

 

A.1-Contribuir para um 

clima de trabalho 

colaborativo e de 

respeito mútuo entre os 

agentes educativos. 

 

Desenvolvimento de atividades disciplinares, 

multidisciplinares culturais e desportivas que 

envolvam toda a comunidade educativa; 

Incremento da articulação intra e 

interdepartamental, nomeadamente através do 

desenvolvimento conjunto de ações do Plano Anual 

de Atividades; 

Criação de momentos de encontro na comunidade 

educativa para apresentação de trabalhos e 

divulgação de sucessos (entregas de prémios; 

Escola Aberta; comemorações de datas festivas; 

exposições e publicações). 

 

Melhoria do clima de 

trabalho e de 

colaboração/ 

cooperação. 
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A.2 -Garantir o respeito 

dos direitos e deveres de 

todos os elementos da 

comunidade escolar 

instituídos no 

Regulamento Interno do 

Agrupamento 

 

Divulgação do Regulamento Interno à comunidade 

escolar através da página do Agrupamento; 

Sessão de informação no âmbito da disciplina de 

Educação para a Cidadania no ensino básico; 

Tomada de conhecimento do Regulamento Interno, 

pelos pais e pelos alunos, em reunião com o diretor 

de turma no início do ano letivo; 

Atuação rigorosa, em conformidade com o 

Regulamento Interno, em situações de 

comportamentos inadequados dos alunos; 

Alargamento das competências das tutorias, no 

sentido de fomentar atitudes cívicas de prevenção e 

combate à indisciplina. 

Cumprimento dos 

deveres instituídos no 

RI; 

 

Reforço da 

responsabilidade social 

de toda a comunidade; 

 

Combate à indisciplina. 

 

 

B.1 –Desenvolver 

projetos e atividades que 

promovam hábitos de 

vida saudável; 

B.2 - Contribuir para um 

maior e melhor 

conhecimento dos factos 

e componentes que 

integram a vivência da 

sexualidade. 

Reforço de ações de formação/sensibilização, no 

âmbito da educação para a saúde e sexualidade; 

Promoção de atitudes preventivas, no âmbito da 

saúde, ambiente, consumo e segurança; 

Elaboração de projetos multidisciplinares de 

educação sexual;  

Informação da existência do Gabinete de Apoio ao 

Aluno aos pais e alunos no início do ano letivo. 

 

Criação de hábitos 

saudáveis;  

 

Aumento da 

participação dos 

docentes de diversas 

disciplinas nos projetos 

de educação sexual de 

turma; 

 

Otimização do Gabinete 

do Aluno. 

 

C.1-Promover o respeito 

pelo ambiente. 

Desenvolvimento de clubes/projetos/iniciativas 

que fomentem comportamentos de respeito para 

com o meio ambiente; 

Promoção do respeito pelo material e equipamento 

escolar; 

Desenvolvimento e aplicação do projeto de 

segurança escolar. 

Melhoria das atitudes 

de respeito pelo 

ambiente. 

 

D.1 - Favorecer e 

reforçar o 

desenvolvimento da 

sensibilidade 

intercultural. 

Desenvolvimento de atividades que visam o 

desenvolvimento da sensibilização intercultural e a 

erradicação de preconceitos sociais e culturais; 

Promoção de atividades que envolvam alunos, 

professores e famílias, de modo a estimular 

sentimentos de integração e pertença à comunidade 

escolar, local, nacional e internacional. 

Sensibilização dos 

alunos para o 

património cultural e 

ambiental; 

Desenvolvimento da 

sensibilidade 

intercultural. 
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D.2 -Promover a 

Dimensão Europeia da 

Educação. 

 

Desenvolvimento de projetos/iniciativas que 

fomentem a dimensão europeia da educação. 

Dinamização de atividades sobre temas sobre 

cidadania europeia que contribuam para o 

desenvolvimento global e integral dos alunos. 

 

Tomada de consciência 

da dimensão europeia 

da educação e da 

cidadania. 

 

D.3-Dinamizar atividades 

de solidariedade e de 

cooperação no âmbito da 

resolução de problemas 

da comunidade. 

 

Desenvolvimento de projetos e participação em 

iniciativas de voluntariado, cooperação e resolução 

de problemas sociais; 

Aumento da empregabilidade dos alunos. 

 

 

Envolvimento do 

Agrupamento na 

resolução de 

problemas 

socioeconómicos do 

meio. 

DIMENSÃO 3: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLARES 

Objetivo central - Fomentar uma organização e gestão escolar de qualidade 

 

Objetivos gerais 

 

    A - Fomentar a melhoria da qualidade nos serviços, recursos e equipamentos; 

    B - Reforçar a cultura de escola assente no trabalho colaborativo na realização das tarefas profissionais 
e escolares; 

    C - Promover uma gestão descentralizada, participada e flexível. 

 

    

Objetivos estratégicos Ações 
Metas/Resultados 

esperados 

 

A.1-Agilizar e facilitar o 
acesso dos membros da 
comunidade educativa 
aos serviços prestados 
pelo Agrupamento. 

Simplificação de procedimentos que se 
encontrem duplicados no conjunto das 
atividades formais desenvolvidas no 
Agrupamento. 

Aperfeiçoamento do 
funcionamento dos 
serviços prestados, a nível 
do Agrupamento. 

A.2-Melhorar as 
instalações e os 
equipamentos do 
Agrupamento. 

Criação de um instrumento de registo para 
identificação de danos e outros problemas dos 
espaços físicos; 

 

Reparação/substituição dos recursos 
danificados; 

 

Avaliação da qualidade dos equipamentos e 
recursos educativos tendo em vista a sua 
implicação na qualidade do ensino. 

 

Melhoria das condições 
físicas e de trabalho. 

A.3-Melhorar as 
condições de trabalho e 
as acessibilidades para 
alunos com NEE. 

Comunicação de situações problemáticas junto 
das entidades responsáveis para que se proceda 
à resolução das mesmas. 

 

Aquisição de equipamentos ou realização de 
alterações no espaço físico que melhorem as 

Melhoria dos 
equipamentos e 
acessibilidades. 



Projeto Educativo 
Agrupamento de Escolas de Sátão  2013-2016 

 
 

 29 

 

acessibilidades a alunos com mobilidade 
reduzida ou outras dificuldades ou limitações 
relativas à utilização dos espaços físicos; 

 

Criação de espaços e equipamentos adequados 
ao desenvolvimento de atividades lúdico -
pedagógicas para os alunos com NEE; 

 

Aquisição de equipamento informático e 
software educativo específicos para as salas de 
Educação Especial. 

 

A.4-Garantir condições 
de segurança para todos 
os elementos da 
comunidade escolar. 

Atualização/aplicação do plano de intervenção e 
segurança; 

 

Intervenção nas grades dos primeiro e segundo 
pisos nos pavilhões da ESFRoV de forma a 
minimizar os riscos identificados;  
 

Reforço das ações de fiscalização da Escola 
Segura no espaço circundante e interior da 
Escola; 

 

Realização anual de simulacros e ações de 
sensibilização para questões de segurança. 

 

 

Aumento da segurança no 
Agrupamento. 

 

 

B.1- Promover a cultura 
de trabalho colaborativo 
do Agrupamento. 

 

Implementação de estratégias colaborativas, 
como a criação de equipas de trabalho; 

 

Maior divulgação dos documentos estratégicos 
do Agrupamento. 

 

 

Maior envolvimento na 
vida do Agrupamento; 

 

Reconhecimento interno e 
externo do Agrupamento 
como uma instituição 
educativa de referência. 

C.1-Melhorar a 
articulação entre as 
diferentes 
estruturas/órgãos da 
organização escolar. 

 

Criação de condições na elaboração dos horários 
para: 

 

  - reforço da participação na construção dos 
documentos estratégicos do Agrupamento e 
trabalho colaborativo; 

 

  - melhoria dos mecanismos de articulação entre 
os diferentes órgãos/estruturas do 
Agrupamento; 

 

Consulta prévia à comunidade escolar em função 
do tipo de medidas ou procedimentos a adotar.  

Criação de dinâmicas de 
envolvimento de toda a 
comunidade educativa; 

 

Aprofundamento da 
articulação entre os 
diferentes documentos 
estratégicos do 
Agrupamento (PE, PAA, RI 
e PT); 

 

Aumento da participação 
dos docentes e outros 
elementos da comunidade 
educativa na construção 
dos documentos 
estratégicos do 
Agrupamento. 
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DIMENSÃO 4: ESCOLA E COMUNIDADE 
Objetivo central - Reforçar a relação com a comunidade 

 
Objetivos gerais 

 
       A - Promover nas famílias uma cultura de participação responsável na vida do Agrupamento;  
       B - Incentivar a articulação da escola com o meio. 
 
    

Objetivos estratégicos Ações 
Metas/Resultados 

esperados 

A.1-Aumentar a 
participação dos pais e 
encarregados de educação 
na vida do Agrupamento e 
no acompanhamento do 
processo educativo dos 
seus educandos. 

 
Reuniões dos diretores de turma com os 
encarregados de educação para tomada de 
conhecimento sobre a vida escolar dos alunos; 
 
Reuniões da direção do Agrupamento com a 
Associação de Pais com vista à mobilização dos 
representantes dos pais/encarregados de 
educação para uma maior participação na 
tomada de decisão. 
 

 
Melhoria da qualidade da 
participação dos 
encarregados de 
educação no processo 
ensino aprendizagem. 
 B.1 - Fomentar a 

realização de eventos que 
envolvam a participação 
dos pais e encarregados 
de educação e 
comunidade educativa. 

Continuidade das ações de formação ou 
informação dirigidas aos pais e encarregados de 
educação; 

 

Participação dos pais e encarregados de 
educação nas atividades abertas à comunidade 
como o Dia Aberto, o Dia do Diploma, entre 
outros; 

 
Realização de, pelo menos, uma atividade em 
cada ano letivo proposta pela associação de pais 
ou em colaboração com a mesma. 
 

B.2–Divulgar na 
comunidade as atividades. 

 
Criação do projeto do jornal do Agrupamento 
para a divulgação de boas práticas e resultados; 
Disseminação das atividades do Agrupamento na 
página eletrónica do Agrupamento. 
 

Divulgação das 
atividades do 
Agrupamento.  
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PARTE V: AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

1. Monitorização do Projeto Educativo 

 

A melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Agrupamento requer uma reflexão 

sistemática sobre o seu funcionamento, ou seja sobre o desempenho de todos os seus atores 

educativos. A autoavaliação constitui-se, assim, como um mecanismo de regulação da ação da 

escola recorrente e participado, que deverá permitir não só aferir a exequibilidade do projeto e 

os resultados alcançados como também deverá fomentar “a reflexão e a promoção de boas 

práticas em torno dos resultados dos alunos, dos processos pedagógicos, dos materiais didáticos 

e da atividade da escola em geral”. (Azevedo et al., 2011: 63).  

Pretende-se que a avaliação do PE possibilite obter informação acerca de: 

 O impacto do PE na comunidade educativa; 

 O grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas; 

 A forma como os restantes documentos estratégicos do Agrupamento como o 

PAA, os Planos de Turma, o Plano de Educação para a Saúde e os Projetos de 

Educação Sexual e o Plano de Educação para a Cidadania contribuíram para 

concretizar as metas inscritas no PE; 

 Os obstáculos à sua concretização para que se possa delinear estratégias de 

superação; 

 Os ajustamentos ou alterações a efetuar. 

2. Instrumentos de monitorização 

 

Neste ponto elencámos alguns dos instrumentos de monitorização do PE que permitirão 

“(…) compreender de um modo concreto e sistemático o que está a resultar e a falhar na 

implementação do projeto (…)” (Idem: 64): 

 Atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do Agrupamento; 

 Relatórios anuais dos resultados escolares; 

 Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa; 
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 Relatórios do PAA e da Coordenação das Áreas de Compensação e 

Desenvolvimento; 

 Relatórios da autoavaliação interna institucional. 

Serão criados questionários para avaliar o grau de satisfação dos vários elementos da 

comunidade e o impacto do PE. 

3. Calendarização 

 

No final de cada ano letivo, será apresentada uma reflexão sobre o impacto do PE, 

ao conselho pedagógico e ao conselho geral. Para tal, deverá ser constituído um grupo de 

acompanhamento que integre elementos que participaram na elaboração do Projeto. 
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PARTE VI: DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 
 

A apresentação do PE, enquanto documento estratégico da escola, deverá mobilizar 

todos os agentes da comunidade escolar e da comunidade local na concretização dos objetivos 

estratégicos e das metas neles consagrados. Assim, o Agrupamento promoverá uma ampla 

divulgação do PE, junto não só da comunidade educativa, como também do meio envolvente.  

Depois da validação pelo Conselho Pedagógico e da aprovação pelo Conselho Geral do 

Agrupamento, serão dinamizadas ações de divulgação do PE: 

 Apresentação aos docentes em reunião de Departamento; 

 Sessões de apresentação ao pessoal não docente; 

 Apresentação aos serviços técnico pedagógicos; 

 Apresentação à Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

 Apresentação à Associação de Estudantes e delegados nas diversas turmas do 

Agrupamento; 

 Apresentação à autarquia e aos parceiros locais; 

 Apresentação das linhas principais nas aulas de Educação para a Cidadania; 

 Apresentação aos novos alunos, encarregados de educação, novos professores e 

novos funcionários em sessões de receção; 

 Publicação na página da Internet do Agrupamento. 
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Anexo I: Orientações pedagógicas 

Orientações para a constituição de turmas 

 

A constituição de turmas nos diferentes níveis de ensino tem sempre por base a 

legislação em vigor, podendo o Conselho Pedagógico ou outras estruturas de Coordenação 

Educativa e de Supervisão Pedagógica propor aspetos relevantes para essa constituição. É um 

momento chave para a resolução ou prevenção de situações de insucesso e de indisciplina. Será 

sempre necessário que se faça com um máximo conhecimento das características dos alunos. 

Desta forma, devem ter-se em conta os seguintes parâmetros:  

- os critérios adotados devem ser sempre de carácter pedagógico; 

- na distribuição dos alunos, devem ser atendidas as orientações fornecidas pelo 

professor/educador titular de Turma/Grupo e pelo Conselho de Turma. Os alunos retidos e/ou 

problemáticos devem ser distribuídos de forma equilibrada pelas diferentes turmas; 

- evitar a concentração de alunos com retenções na mesma turma ou, caso se opte por 

esta via, devem ser tomadas medidas específicas, nomeadamente no que diz respeito ao número 

de alunos; 

- se numa turma forem retidos mais que um aluno, estes alunos devem manter-se juntos 

na nova turma, sempre que possível, desde que não haja indicação em contrário do professor 

titular da Turma ou do Conselho de Turma; 

- os alunos que transitem para o ciclo seguinte devem, sempre que possível, manter-se 

no mesmo grupo; 

- ao longo de cada ciclo não deve ser, sempre que possível,  alterada a constituição da 

turma inicialmente estabelecida; 

- os alunos podem excecionalmente mudar de turma, desde que por razões de natureza 

pessoal venha individualmente a beneficiar com tal mudança. Estes casos devem ser apreciados 

pelo Conselho de Turma ou Conselho de Ciclo respetivos e enviados à consideração do Diretor, 

sob a forma de requerimento; 

- na constituição das turmas de primeiro ano deve procurar manter-se os grupos 

provenientes da educação pré-escolar, salvo recomendação em contrário do educador 

responsável por esses alunos no ano letivo anterior. Não se verificando a condição anterior, os 

alunos serão agrupados por proximidade de residência; 

- na constituição das turmas do 7º ano de escolaridade há ainda a ter em conta a opção 

da Língua Estrangeira; 
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- respeitar, sempre que possível, as opções dos alunos nas 1ª e 2ª línguas estrangeiras e 

na opção artística no 9º ano; 

- o número de alunos por turma, bem como o número de alunos de educação especial por 

turma, será de acordo com a lei em vigor; 

- no que diz respeito à constituição de turmas do ensino secundário no décimo ano, estas 

serão constituídas de acordo com as escolhas dos cursos efetuadas pelos alunos, no respeito 

pelos normativos em vigor, no que respeita ao número de alunos por turma e opção; 

- no décimo primeiro e no décimo segundo anos deverão manter-se os grupos turma de 

origem, salvo indicação em contrário por parte do Conselho de Turma, devidamente justificada, 

ou se se verificar a necessidade de junção de grupos turma, devido ao número de alunos ser 

inferior ao permitido por lei. Sempre que possível, deve proporcionar-se aos alunos que têm 

disciplinas em atraso a sua frequência no décimo e/ou décimo primeiro ano, o que fica 

dependente da existência de vaga e da possibilidade de elaboração conjunta do horário; 

-a fim de viabilizar/rentabilizar o funcionamento de uma disciplina de opção, admite-se a 

junção de um ou mais grupos turma, de acordo com a legislação em vigor. 

Orientações curriculares para alunos com NEE 

 

As orientações gerais e aplicabilidade das medidas educativas para os alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente encontram-se definidas no Decreto-

lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, bem como em legislação subsidiária. 

Deve ainda ser observado o seguinte: 

• Caso se decida que o aluno necessita de intervenção no âmbito da educação especial, as 

medidas educativas determinadas pelo departamento/professor de educação especial constam 

no Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e consequentemente no Programa Educativo Individual 

(PEI) do aluno. O RTP é homologado pelo Diretor, pelo que vincula ao seu cumprimento, bem 

como o do PEI, onde se explicitam e especificam quer o conteúdo das medidas, quer as 

disciplinas às quais estas se aplicam; 

• Na eventualidade de um professor considerar não ser necessário aplicar as medidas 

educativas que constam no PEI, deve exarar em ata de reunião de conselho de turma uma 

justificação da sua decisão. No mesmo sentido, no PEI, deve constar que o professor decidiu pela 

não aplicação da(s) medida(s) educativa(s), bem como a respetiva justificação; 

• Os responsáveis pelas respostas educativas a aplicar são os profissionais que 

trabalham efetivamente com o aluno e intervêm no processo de ensino-aprendizagem 

(professores, terapeutas, …); 
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• O PEI deve ser assinado por quem o elabora, pelos técnicos responsáveis e por todos os 

elementos do Conselho Turma. Caso os alunos beneficiem de um Currículo Específico Individual 

(CEI), os professores que não são responsáveis pelas respostas educativas a aplicar, não assinam 

o respetivo CEI, embora dele tomem conhecimento enquanto elementos do Conselho de Turma; 

• Quando existem parcerias, no caso dos alunos com CEI os profissionais da área 

trabalho/comunidade não assinam o PEI, uma vez que a articulação é feita pelo docente de 

educação especial e diretor de turma; 

• O professor de educação especial, de acordo com o Regulamento Interno, tem assento 

nos conselhos das turmas que integrem alunos com PEI; 

• A nível de escola, a recolha de informação, avaliação e elaboração do PEI, após a 

referenciação e/ou transição de ciclo e/ou escola, segue a metodologia a implementar. 

Procedimentos de referenciação e avaliação 

 

Visando garantir que o processo de referenciação ocorra o mais precocemente possível, 

seja acessível a todos os elementos referenciadores previstos na lei (docentes, técnicos, serviços, 

pais e/ou encarregados de educação), e que, simultaneamente, também possa garantir a 

prestação de informação técnica e especializada, o Agrupamento disponibiliza um Modelo de 

Referenciação no qual deve constar toda a informação escolar e saúde do aluno referenciado, 

considerada relevante para o processo, que será entregue ao Diretor (anexar toda a 

documentação pertinente). 

Chegado ao Diretor do Agrupamento o Modelo de Referenciação é entregue ao 

Coordenador do grupo de Educação Especial que em reunião de Grupo de Recrutamento 

procede à distribuição dos casos referenciados pelos docentes de Educação Especial que devem 

apoiar esses alunos. 

Após a distribuição do aluno a avaliar, é feita uma análise processual do mesmo e tomada 

a decisão se deverá ser submetido a uma avaliação especializada, avaliação psicológica, em 

Terapia da Fala ou se deverá ser sujeito a um outro tipo de avaliação que o Agrupamento não 

dispõe (ao nível da Saúde). Se o aluno necessitar de uma avaliação psicológica, será referenciado 

e encaminhado pelo docente de Educação Especial para a psicóloga dos SPO, através do 

preenchimento de um formulário próprio para o efeito. 

Depois de se proceder à avaliação especializada, o caso é discutido em reunião de grupo 

de recrutamento, e é tomada a decisão do aluno beneficiar, ou não, das medidas educativas no 

âmbito da Educação Especial, sendo posteriormente realizado o Relatório Técnico-pedagógico 

onde consta a avaliação, com referência às classificações internas finais, e as medidas educativas 
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ao abrigo do Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, que o aluno deve beneficiar, ou as medidas 

de apoio não especializado a serem implementadas para os alunos que não beneficiam da 

educação especial. 

Por fim, é elaborado em conjunto com os professores/educadores da Turma, e com a 

anuência do encarregado de educação, o PEI, atendendo ao perfil de funcionalidade e estilo de 

aprendizagem do aluno. 

Articulação curricular 

 

A articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade progressiva, conferindo a 

cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa perspetiva de 

unidade global do ensino. A articulação vertical e horizontal do currículo, no sentido de 

potenciar a continuidade e o efeito cumulativo das aprendizagens precedentes sobre as 

posteriores, numa lógica de sequencialidade progressiva, é da responsabilidade dos 

Departamentos e Conselhos de Grupos Disciplinares. A operacionalização dessa articulação é 

feita ao nível de competências, conteúdos, atividades do PAA e/ou instrumentos de avaliação, 

devendo constar dos dossiês de Departamentos e de Grupos Disciplinares, respetivamente, a 

articulação interciclos e interdisciplinar. 

 

Formas de articulação 

Interciclos/ 
articulação vertical 

- Reuniões no final de cada período e coincidentes com os períodos de avaliação 
estipulados para os outros níveis de ensino, os educadores de infância e os 
professores do 1.º ciclo do ensino básico, com o objetivo de permitir a articulação 
do processo avaliativo e garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no 
seu percurso entre estes ciclos. 

- Reuniões dos grupos disciplinares; dos diretores de turma do 5º ano com os 
docentes do 4º ano do ano anterior; dos educadores de infância com os 
professores do 1º ano, no início do ano letivo; 

- Avaliação diagnóstica para as turmas dos anos iniciais de cada ciclo, para 
reflexão e análise das dificuldades detetadas e elaboração de um documento para 
dar conhecimento sobre a situação escolar, dos alunos no ciclo anterior. 

Disciplinar 

Análise dos conteúdos do programa e das relações existentes entre eles. 

 Listagem de aprendizagens essenciais. 

Definição de critérios gerais para a organização e sequenciação dos conteúdos e 
atividades. 

Elaboração das planificações. 

Elaboração de testes, matrizes e grelhas de correção. 

Análise dos resultados de final de período. 

Planificação de medidas de recuperação com vista à melhoria dos resultados. 

Interdisciplinar 

Atividades do PAA. 

Atividades conjuntas planificadas no PCT. 
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No Departamento 

Reflexão sobre a gestão do processo ensino/aprendizagem de forma a definir 
estratégias de atuação. 

Avaliação sistemática das práticas. 

Promoção de formas de comunicação que permitam uma verdadeira participação 
e parceria. 

Valorização da troca de experiências e opiniões que sugiram novas estratégias de 
trabalho, com vista à melhoria da atuação conjunta. 

 



Projeto Educativo 
Agrupamento de Escolas de Sátão  2013-2016 

 
 

 40 

 

Anexo II:  

Desenho curricular dos cursos oferecidos em 2012-2013 
 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Áreas de conteúdo 

1 - Área de Formação Pessoal e Social 

2 - Área de Expressão Artística  

3 – Área de Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

4 – Área da Matemática 

5 – Área do Conhecimento do Mundo  

6 - Área das Tecnologias de Informação e Comunicação 

Total – 25 horas 
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ENSINO BÁSICO 

1.º CICLO 

Componentes do currículo 

Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a):      Português; 

Matemática; 

Estudo do Meio; 

Expressões: 

Artísticas; 

Físico -Motoras. 

Áreas não disciplinares (b):      Área de Projeto; 

Estudo Acompanhado; 

Educação para a Cidadania. 

Total – 25 horas (a) 

Disciplina de frequência facultativa (c): Educação Moral e Religiosa. 

Total – 1 hora 

TOTAL – 26 horas 

Atividades de enriquecimento curricular (d) 

 
 

 
(a) Do total das horas letivas previstas, no mínimo: i) 7 horas letivas de trabalho semanal 

para o Português, e ii) 7 horas letivas de trabalho semanal para a Matemática. 
(b) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas 

disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de 
informação e da comunicação, e constar explicitamente no plano de turma. 

(c) (c) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, do 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.  

(d) (d) Atividades de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º, incluindo uma possível 
iniciação a uma língua estrangeira, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho.  
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2.º CICLO Carga horária semanal (x45’) 

Componentes do currículo 5.º Ano 6.º Ano Total do ciclo 

Áreas disciplinares:    

Línguas e Estudos Sociais 12 12 24 

Português 6 6 12 

Inglês 3 3 6 

História e Geografia de Portugal 3 3 6 

Matemática e Ciências 9 9 18 

Matemática 6 6 12 

Ciências Naturais 3 3 6 

Educação Artística e Tecnológica 6 6 12 

Educação Visual 2 2 4 

Educação Musical 2 2 4 

Educação Tecnológica 2 2 4 

Educação Física 3 3 6 

Educação Moral e Religiosa (a) 1 1 2 

Educação para a Cidadania (b) 1 1 2 

Apoio ao Estudo (c) 5 5 10 

 

(a) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 
139/2012, de 5 de julho. 

(b) Frequência obrigatória para os alunos, criada pela escola no âmbito da Oferta 
Complementar, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

(c) De frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do conselho de 
turma e obtido o acordo dos encarregados de educação, nos termos do artigo 13 do 
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 
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3.º CICLO Carga horária semanal (x45’) 

Componentes do currículo 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Total do ciclo 

Áreas disciplinares:     

Português 5 5 5 15 

Línguas Estrangeiras 6 5 5 16 

Inglês 3 2 3 8 

Língua Estrangeira II 3 3 2 8 

Ciências Humanas e Sociais 5 5 6 16 

História 2 3 3 8 

Geografia 3 2 3 8 

Matemática 5 5 5 15 

Ciências Físicas e Naturais 6 6 6 18 

Ciências Naturais 3 3 3 9 

Físico-Química 3 3 3 9 

Expressões e Tecnologias 4 4 3 11 

Educação Visual 2 2 3 7 

TIC (a) 1 1 2 4 

Oferta de Escola (a) 1 1 --- 2 

Educação Física 3 3 3 6 

Educação Moral e Religiosa (b) 1 1 1 2 

Educação para a Cidadania (c) 1 1 1 3 

 

(a) Nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 
(b) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 

julho. 
(c) De frequência obrigatória para os alunos, criada pela escola no âmbito da Oferta Complementar, nos 

termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho.  



Projeto Educativo 
Agrupamento de Escolas de Sátão  2013-2016 

 
 

 44 

 

ENSINO SECUNDÁRIO — Cursos científico-humanísticos 

 

Ciências e Tecnologias Carga horária semanal (x45’) 

Componentes de formação 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Geral    

Português 4 4 5 

Línguas Estrangeira I, II ou III (a) 4 4 - 

Filosofia 4 4 - 

Educação Física 4 4 4 

Específica    

Matemática A 6 6 6 

 

Opções (b): 

 

Biologia e Geologia 

Física e Química A 

Geometria Descritiva A 

 

 

 

 

7 

7 

6 

 

 

 

 

7 

7 

6 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

Opções (c): 

 

Biologia 

Física 

Geologia 

Química 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Opções (d): 

 

Antropologia (e) 

Aplicações Informáticas B (e) 

Ciência Política (e) 

Clássicos da Literatura (e) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

4 
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Direito (e) 

Economia C (e) 

Filosofia A (e) 

Geografia C (e) 

Grego (e) 

Língua Estrangeira I, II ou III (e) (*) 

Psicologia B (e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Moral e Religiosa (f) 2 2 2 

 

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino 
secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga 
horária. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(c) (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do 

conjunto de opções (c). 
(e) Oferta dependente do PE da escola 
(f) Disciplina de frequência facultativa. 
(*) O aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, 

nos 10.º e 11.º anos. 

 

Línguas e Humanidades Carga horária semanal (x45’) 

Componentes de formação 10.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

Geral    

Português 4 4 5 

Línguas Estrangeira I, II ou III (a) 4 4 - 

Filosofia 4 4 - 

Educação Física 4 4 4 

Específica    

História A 6 6 6 

 

Opções (b): 

 

Geografia A 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

- 
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Latim A 

Língua Estrangeira I, II ou III  

Literatura Portuguesa 

Matemática Aplicada às Ciências Sociais. 

6 

6 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

Opções (c): 

 

Filosofia A 

Geografia C 

Latim B 

Língua Estrangeira I, II ou III (*) 

Literaturas de Língua Portuguesa 

Psicologia B 

Sociologia 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Opções (d): 

 

Antropologia (e) 

Aplicações Informáticas B (e) 

Ciência Política (e) 

Clássicos da Literatura (e) 

Direito (e) 

Economia C (e) 

Grego (e) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Moral e Religiosa (f) 2 2 2 

(a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o 
aluno dar continuidade às duas línguas estrangeiras estudadas no ensino básico, deve inserir -se 
a Língua Estrangeira I na componente de formação geral e a Língua Estrangeira II na componente 
de formação específica. Se o aluno der continuidade a uma das línguas estrangeiras estudadas no 
ensino básico e iniciar uma nova língua estrangeira, esta deve integrar -se obrigatoriamente na 
componente de formação específica, inserindo -se, na componente de formação geral, uma das 
línguas estrangeiras já estudadas. Se o aluno pretender apenas iniciar uma nova língua 
estrangeira, a mesma insere -se na componente deformação geral. 

(b) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(c) (d) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto 

de opções (c). 
(e) Oferta dependente do PE da escola. 
(f) Disciplina de frequência facultativa. 
(*) O aluno pode escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral ou a língua 

estrangeira estudada na componente de formação específica nos 10.º e 11.º anos. 

NOTA: No futuro, o Agrupamento poderá oferecer outros cursos para dar resposta às necessidades e 

aos interesses dos alunos e/ou da comunidade. 

 


