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Introdução 
 

O presente Projeto Educativo pretende constituir-se como um elemento estruturante 

de identidade e de autonomia do Agrupamento de Escolas da Damaia, de acordo com 

as normas estabelecidas no Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, republicado pelo 

Decreto- Lei 137/2012, de 02 de Julho e demais legislação aplicável. Tem duração 

prevista para o quadriénio de 2013-2014 a 2016-2017 e concretizar-se-á através de um 

Plano de Ação Estratégica que se articula com os restantes documentos estruturantes 

do Agrupamento, designadamente o Regulamento Interno, os Planos Anuais de 

Atividades e os Planos de Atividades das Turmas. 

A sua organização inicia-se com a caraterização do Agrupamento que inclui uma 

resenha histórica da comunidade onde se insere, bem como a sua estrutura 

organizacional e os recursos materiais e humanos de que dispõe. Em seguida 

estabelecem-se os princípios e valores porque nos regemos, identificam-se os 

problemas que subsistem e aqueles que entretanto surgiram e estabelece-se o 

objetivo estratégico e, genericamente, as ações a desenvolver para colmatar os 

referidos problemas. 

Num quarto capítulo, definimos os objetivos específicos a atingir para fazer face às 

dificuldades detetadas e expressam-se as estratégias que nos propomos desenvolver, 

adequando-as às novas exigências da população escolar, à recente rotatividade do 

pessoal docente, a alterações de carácter legislativo e a outros fatores que 

condicionam a sua execução.  

Contemplaremos, ainda, as ações que temos vindo a desenvolver em anos anteriores e 

que se têm revelado eficazes, designadamente o estímulo aos agentes educativos, a 

monitorização dos resultados escolares e todas aquelas que têm contribuído para a 

melhoria dos resultados e para a formação de cidadãos responsáveis e comprometidos 

com o bem comum.  
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1- Caracterização do Agrupamento 

1.1  Município da Amadora (Origem e evolução) 

 
O Município e a Cidade da Amadora foram criados a 11 de Setembro de 1979, 

deixando de integrar o Concelho de Oeiras, ao qual pertenciam desde 1916. 

 

A ocupação humana do espaço geográfico do atual Município remonta ao período do 

Paleolítico, sendo as Grutas do Tojal, em Carenque, descobertas em 1932, um 

importante vestígio dessa presença. Este espaço, próximo de Lisboa, foi sempre 

considerado um lugar aprazível e rico em água, pelo que não é de estranhar que aí 

também se encontrem vestígios da ocupação romana. 

 

Ao longo dos séculos, este território foi um local marcadamente rural e que, tal como 

toda a zona saloia, abastecia a capital dos bens de primeira necessidade. A Estação de 

Caminho de Ferro da Porcalhota, inaugurada a 2 de Abril de 1887, veio transformar, de 

uma forma definitiva, esta área dando origem ao núcleo urbano, que corresponde hoje 

ao centro da cidade. 

 

O comboio trouxe novas pessoas e ventos de mudança que gradualmente 

transformaram esta zona num polo de desenvolvimento industrial (Fábrica de 

Espartilhos Santos Mattos, Parque Industrial da Venda Nova, Laboratórios da Indústria 

Farmacêutica e Alimentar, Sorefame, etc.). Presentemente grande parte destas 

indústrias encontra-se em fase de desativação. 

 

Do concelho da Amadora fazem parte as freguesias de Alfragide, Encosta do Sol, 

Falagueira, Venda Nova, Mina de Água, Venteira e Águas Livres, pertencendo o nosso 

Agrupamento de Escolas a esta última. 
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1.2 – Freguesia das Águas Livres 

 

Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, 

integrando o território da antiga freguesia da Damaia, a parte Sul da antiga freguesia 

da Reboleira e a parte Norte da antiga freguesia da Buraca. 

 

Existem, na freguesia, alguns imóveis de valor histórico, arquitetónico e urbanístico, 

que são património Municipal, tais como o Aqueduto das Águas Livres e o Palácio dos 

Condes da Lousã. 

 

A população é constituída por habitantes de origem portuguesa e imigrantes, na sua 

maioria, oriundos dos PALOP aos quais, ultimamente, se têm juntado cidadãos 

brasileiros e dos países da Europa de Leste e mais recentemente provenientes do 

continente asiático, nomeadamente da China. 

 

O Bairro da Cova da Moura, incluído por decisão do Conselho de Ministros em Janeiro 

de 2007, no Programa dos Bairros Críticos, pertence a esta freguesia. Os dados deste 

bairro são poucos e pouco fiáveis, dada a dificuldade em os recolher. A constante 

mobilidade da população oriunda, na maioria dos PALOP, dificulta o trabalho de 

atualização desta informação. Estima-se que a população ronde os oito mil habitantes. 

As condições das habitações são precárias e frequentemente famílias muito 

numerosas partilham a mesma casa. 
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1.3- Agrupamento de Escolas da Damaia – Referências Históricas 

 

A organização espacial da rede escolar assenta em Territórios Educativos, entendidos 

como o espaço geográfico onde se assegura o cumprimento da escolaridade 

obrigatória em funcionamento vertical e horizontal integrado. O território educativo 

deve ser servido em boas condições por um conjunto de instalações de educação pré-

escolar e de ensino básico e secundário interdependentes e complementares sob o 

ponto de vista pedagógico e de utilização e gestão de recursos físicos. 

 

A Carta Educativa do Município da Amadora, em 2007, estabeleceu no concelho oito 

territórios educativos, o que implica dentro de cada território educativo a articulação 

entre si de todas as escolas básicas do 1º ciclo com os Jardins de Infância e destes com 

o estabelecimento em que se completa a escolaridade obrigatória (em 2007, 2º e 3º 

ciclos) constituído em polo aglutinador. 

 

Esta proposta organizativa favoreceu decisivamente o processo de constituição dos 

Agrupamentos de Escolas, que são unidades organizacionais dotadas de órgãos 

próprios de administração e gestão. 

 

Para que se cumpra o objetivo principal deste modelo organizativo, Agrupamento de 

Escolas, que visa em conformidade com o Decreto-Lei nº115- A/98, de 4 de Maio, o 

estabelecimento do regime de autonomia, administração e gestão comum dos 

estabelecimentos de educação, considera-se necessário favorecer numa determinada 

área um percurso sequencial e articulado dos alunos e reforçar a capacidade 

pedagógica dos estabelecimentos que integram essa mesma área conseguindo uma 

melhor integração no meio escolar e comunitário e uma maior racionalização de 

recursos. 

O Agrupamento de Escolas da Damaia foi homologado, em regime de instalação, pelo 

Despacho do Sr. Diretor Regional de Educação de Lisboa de 28/05/2004. 
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1.4 Patronos 

Se relativamente ao Jardim de Infância da Damaia e à EB1/JI Cova da Moura os seus 

nomes permanecem totalmente geográficos, de acordo com os locais onde se inserem, 

já a EB1/JI Águas Livres é um tributo ao Aqueduto do mesmo nome, que em parte do 

seu trajeto passa muito perto desta escola. Já outras duas escolas escolheram duas 

pessoas como patronos. 

Pedro d’Orey da Cunha (1939-1995) licenciado em Filosofia (Braga, 1962) e em 

Teologia (Granada, 1968), obteve o grau de Mestre em “Counseling Psychology” no 

Boston College em 1973 e doutorou-se em Ciências de Educação pela Boston 

University, em 1983. Foi chefe de Gabinete do Ministro da Educação Roberto Carneiro 

e Secretário de Estado da Reforma Educativa entre 1978 e 1991. 

Deixou vários escritos sobre a deontologia da profissão docente, sobre a educação 

ética na família e na escola. Esteve sempre muito ligado à problemática das famílias 

migrantes e à integração destas nas novas sociedades residentes. Equacionou para o 

sistema educativo português uma visão humanista e intercultural do ato educativo e 

por isso a escola sede o adotou como patrono. 

Padre Himalaia - Manuel António Gomes (1868- 1933), nascido em Arcos de Valdevez 

foi um sacerdote, cientista e inventor, pioneiro do aproveitamento da energia solar e 

introdutor em Portugal do interesse pelas energias renováveis. Durante vários anos 

lecionou as disciplinas de Ciências Naturais, Física e Química, inicialmente como 

professor particular da família Van Zeller e posteriormente em vários colégios do 

centro e norte do nosso país. Obtém, em França, a patente de um protótipo de forno 

solar. Em 1922, regressado dos EUA, habita na Damaia, no “Palácio dos Condes da 

Lousã”. Deixou progressivamente a intervenção social ativa e entrou num período de 

recolhimento, voltando a dedicar-se à medicina natural e ao apoio aos mais 

desfavorecidos.  

As viagens, os inventos (patenteados em França, Inglaterra e EUA), a investigação e a 

filantropia levaram-no à ruína pelo que vendeu o palácio e a quinta da Damaia. Foi 

esta ligação à Amadora, e à Damaia, que fez com que se tivesse escolhido esta figura 

para patrono desta escola. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_renov%C3%A1vel
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A estatura desta personagem,  alta, tão alta como os Himalaias, levou a que os amigos 

lhe atribuissem “o nome”: Padre Himalaia! 

 

1.5 Localização 

 

O agrupamento é constituído pelas seguintes escolas e Jardins de Infância: Jardim de 

Infância da Damaia; EB1/JI das Águas Livres; EB1/JI Cova da Moura; EB1 Padre Himalaia 

e EB2,3 Professor Pedro D’ Orey da Cunha.   

   

 
Fig  1 - Localização das escolas do agrupamento 

EB1 Padre Himalaia 

EB 2,3 Prof Pedro D’Orey da Cunha 

EB1/JI Cova da Moura 

JI da Damaia 

EB1/JI Águas Livres 
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Fig. 2 – Estabelecimentos pertencentes ao Agrupamento de Escolas da Damaia 

 

Quadro 1 

 
 

1.6 Recursos Humanos (Ano Letivo 2013/2014) 

1.6.1 Docentes 

                                    Docentes 
 
Escolas 

Quadros 

Escola 
QZP Contratados Destacados Mobilidade 

EB 2/3 Pedro D’Orey da 

Cunha 

50 1 37 3 3 
EB 1 Padre Himalaia 14 0 0 0 0 
EB 1/JI Cova da Moura 4 0 9 1 0 
EB 1/JI Águas Livres 11 1 4 1 0 
JI Damaia 3 0 1 0 0 

 
Quadro 2 

JARDIM DE 
INFÂNCIA DA 

DAMAIA

EB1/JI COVA 
DA MOURA

EB23 PROF. 
PEDRO 

D'OREY DA 
CUNHA

EB1/JI ÁGUAS 
LIVRES

EB1 PADRE 
HIMALAIA

EB1 PADRE 
HIMALAIA

 Estabelecimento Ano construção 
Ano de obras de 

requalificação 

Pré-Escolar JI Damaia 2003 ----- 

1º Ciclo 

EB1/JI 
Águas Livres 

1973 2002 e 2012 

EB1/JI 
Cova da Moura 

1988 2004 

EB1 
Padre Himalaia 

1966 2002 

2º/3º Ciclos 
EB2,3 Prof. Pedro 
D’Orey da Cunha 

1975 
2002 
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1.6.2 Não docentes 

Quadro 3 

 

1.6.3 Serviços especializados de apoio educativo e mediadores/animadores 

                                      Serviços 
 
Escolas 

Docentes 
Educação Especial 

S.P.
O 

Técnica 
Serviço 
Social 

Mediador
es 

Animador
es 

EB 2/3 Pedro D’Orey da 

Cunha 

5 

1 1 1 

EB 1 Padre Himalaia 1 
EB 1/JI Cova da Moura 1 

EB 1/JI Águas Livres 
2+ 

(1 docente a meio 
tempo) 

JI Damaia (1 docente a meio 

tempo) 
Quadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cozinha Assistente 
Técnicos 

Patrulheiro Assistentes 
Operacionais 

Psicóloga 

EB 2/3 Pedro D’Orey da 

Cunha 

Serviço 
externo 7 1 21 1 

EB 1 Padre Himalaia Serviço 
externo 

0 1 5 0 

EB 1/JI Cova da Moura Serviço 
externo 

0 0 9 0 

EB 1/JI Águas Livres Serviço 
externo 

0 1 6 0 

JI Damaia Serviço 
externo 

0 0 3 0 
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1.7 População escolar 

1.7.1 Alunos 

A população escolar no ano letivo de 2013/2014 é constituída por um total de 1490 

alunos, distribuídos pelas diferentes Escolas e Jardins-de-Infância do Agrupamento: 

 
ESCOLAS 

 
ANO TURMAS Nº ALUNOS TOTAL 

     

EB2,3 Prof 
Pedro D’Orey 

da Cunha 

5º 8 166 

730 

6º 7 153 

VOC 2 1 20 

7º 5 125 

8º 5 110 

9º 5 111 

VOC3 1 24 

CEF 1 21 

     

EB1 Pe. 
HIMALAIA 

1 3 66 

240 
2 3 69 

3 2 46 

4 3 59 

     

EB1/JI COVA 
DA MOURA 

PRÉ 2 46 

204 

1 1 23 

2 2 43 

3 2 39 

4 3 53 

     

EB1/JI ÁGUAS 
LIVRES 

PRÉ 2 50 

246 

1 2 48 

2 2 46 

3 3 57 

4 2 45 

     

JI da DAMAIA PRÉ 3 70 70 

     

TOTAL    1490 
Quadro 5 - (Fonte Alunos JPMABREU - AED) 
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Dos alunos que frequentam o Agrupamento, em 2013/2014, 86,4% têm nacionalidade 

Portuguesa. Os restantes 13,7% distribuem-se quanto à naturalidade pelos países 

constantes no quadro seguinte: 

Angola 3 Espanha 1 Roménia 2 

Brasil 31 Guiné-
Bissau 

30 S. Tomé e 
Príncipe 

19 

Cabo Verde 106 Moldávia 1 Senegal 3 

China 1 Nigéria 2 Ucrânia 4 

Cazaquistão 1     
Quadro 6 - (Fonte Alunos JPMABREU - AED) 

 

1.7.2- Apoio a alunos  
1.7.2.1 - Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE)  
O Grupo de Educação Especial do Agrupamento de Escolas da Damaia tem por objetivo 

desenvolver, em estreita articulação com a restante comunidade educativa, práticas 

pedagógicas que visem a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso educativo, a 

autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da igualdade de 

oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma 

adequada preparação para a vida pós-escolar dos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais de Caráter Permanente que frequentam este Agrupamento. 

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente (ao abrigo 

do DL nº 3/2008) que frequentaram o Agrupamento distribuíram-se de acordo com os 

dados constantes na seguinte tabela: 

Nº ALUNOS POR ESCOLA / PROBLEMÁTICA APOIADOS PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

      Problemática 
 
 
 
 
 
Escolas Fu

n
çã

o
 m

en
ta

l d
a 

Li
n

gu
ag

em
 

Fu
n

çã
o

 M
en

ta
l 

In
te

le
ct

u
al

 

Fu
n

çã
o

 M
en

ta
l 

Em
o

ci
o

n
al

 

Fu
n

çã
o

 N
e

u
ro

-
m

u
sc

u
lo

e
sq

u
el

ét
i

ca
 

Fu
n

çã
o

 s
e

n
so

ri
al

 
V

is
ão

 

M
u

lt
i-

 

d
ef

ic
iê

n
ci

a 

To
ta

is
 

Eb2,3 Prof. Pedro 
D’Orey da Cunha 

7 20 5 2 0 2 36 

Eb1 Pe. Himalaia 11 8 2 - 1 1 23 

Eb1/JI Cova da Moura 3 9 - 5 - - 17 

Eb1/JI Águas Livres 4 5 - 1 - 4 14 

JI Damaia 1 1 - 1 - 1 4 

Totais 26 43 7 9 1 8 94 
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Quadro 7 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013(Fonte: Grupo de Educação Especial) 

 

 
1.7.2.2 - Ação social escolar (ASE)  

  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Nº DE ALUNOS COM ASE, POR ESCALÃO E POR ESTABELECIMENTO 

Escolas CICLO 
TOTAL 

ALUNOS 
ESCALÃO 

A 
ESCALÃO 

B 

Eb 2,3 Prof. Pedro D’Orey da Cunha 
2º 334 143 73 

3º 354 129 55 

EB1 Pe. Himalaia 1º 266 69 65 

EB1/JI Cova da Moura 
PRÉ 40 34 11 

1º 174 130 28 

EB1/JI Águas Livres 
PRÉ 50 19 8 

1º 191 80 53 

JI Damaia PRÉ 65 21 11 

TOTAIS 1474 625 304 
Quadro 7 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: SASE JPMABREU – AED) 

 
 

1.7.2.3 - Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF)  
 

O número de alunos/famílias acompanhadas no GAAF foi de 160 e a distribuição pelas 

escolas do agrupamento foi a seguinte: 

 

ESCOLA Nº 
alunos/famílias 

EB1/JI Águas Livres 12 

EB1/JI Cova da Moura 22 

EB1 Padre Himalaia 15 

JI Damaia 7 

EB 2,3 Pedro d’Orey da Cunha 104 
Quadro 8 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: GAAF) 

 
Na EB 2,3 Prof. Pedro d’Orey da Cunha a distribuição do acompanhamento foi: 

5º ano 6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

CEF 2A CEF 2B 

27 35 14 5 6 7 10 
Quadro 9 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: GAAF) 
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Quadro 10 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: GAAF) 

 
 
 
 
 

Problemáticas 
identificadas nas 

famílias 
Objetivos Estratégias 

Desemprego / Emprego 
Precário 

Promover a integração das 
famílias no mercado de 
trabalho. 

Acompanhamento psicossocial 
e encaminhamento para 
Centros de Emprego e 
Gabinetes de Inserção 
Profissional 

Emigração ilegal 

Informar dos direitos e 
deveres enquanto 
cidadãos. 
Agilizar os processos de 
legalização/documentação 
através de parcerias. 

Acompanhamento psicossocial 
e encaminhamento para o 
Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras. 

Precariedade 
económica / Baixos 
rendimentos 

Reforçar o contacto direto 
com as famílias na 
resolução das suas 
problemáticas específicas. 
Reforçar a intervenção em 
rede/articulação entre as 
diferentes parcerias na 
resolução dos problemas. 

Acompanhamento psicossocial 
dos encarregados de educação 
e encaminhamento para o 
Centro Regional de Segurança 
Social e Instituições de 
Solidariedade Social e outras 
instituições. Avaliação 
socioeconómica para 
atribuição de escalão de ação 
social escolar (refeições e 
manuais escolares). 

Violência Doméstica / 
Abuso sexual 

Agilizar os recursos 
adequados,  
para proteger e 
encaminhar as vítimas. 

Acompanhamento  
psicossocial e 
encaminhamento para APAV e 
CPCJ 

Negligência no 
cumprimento das 
responsabilidades 
parentais 

Co-responsabilizar os 
encarregados de educação 
na vida escolar dos seus 
educandos e na 
construção do projeto de 
vida. 
Definição de planos de 
intervenção com as 
entidades competentes. 

Sessões individuais de 
sensibilização com os pais, 
orientadas para as 
necessidades das crianças. 
Cursos de formação em 
educação parental. 
Articulação com a CPCJ e ECJ, 
Equipas Tutelares Educativas e 
Tribunal de Menores. 
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1.7.2.4 - Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)  
  

O SPO - Serviço de Psicologia e Orientação - desenvolve a sua atividade de acordo com 

o plano anual proposto, no início do ano letivo, ao Diretor do Agrupamento e Conselho 

Pedagógico. O papel deste serviço é apoiar a comunidade educativa dentro da sua área 

de especialidade. As funções e competências atribuídas aos SPO incluem apoio 

psicopedagógico, desenvolvimento de atividades no âmbito da orientação vocacional e 

apoio ao desenvolvimento de relações na comunidade educativa. Este serviço é 

vocacionado para trabalhar na promoção da saúde mental em meio escolar, promoção 

do bem-estar, prevenção e intervenção secundária no insucesso e abandono escolar. 

Realiza intervenções individuais, de grupo, sensibilizações e articulação com a 

comunidade e instituições do meio na busca das melhores soluções educativas e 

integradoras para os alunos do agrupamento. 

 

O SPO tem uma vasta área de intervenção e abrange todos os estabelecimentos e 

ciclos de ensino do Agrupamento de Escolas da Damaia. Realiza, normalmente, 

intervenção com um vasto número de alunos, encarregados de Educação, Docentes, 

Assistentes Operacionais entre outros elementos da comunidade. Trabalha igualmente 

com alunos, problemáticas e ofertas educativas específicas nas quais se incluem: 

- Alunos de Cursos de Educação e Formação; 

- Alunos de Cursos Vocacionais; 

- Alunos com Necessidades Educativas Especiais; 

- Alunos com Multideficiência; 

- Alunos com Problemáticas de Aprendizagem Específicas; 

- Alunos com Problemáticas Psicológicas Transitórias; 

- Alunos em processo de decisão quanto à sua carreira académica. 

 

No quadro seguinte apresentam-se alguns dados de intervenção que espelham a 

intervenção realizada. 
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SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 

                  Problemática 
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Eb 2,3 Prof. Pedro 
D’Orey da Cunha 

207 59 59 36 64 3 68 33 29 38 5 23 

EB1 Pe. Himalaia 48 23 17 3 9 0 - - - 1 3 70 

EB1/JI Cova da 
Moura 

41 15 5 8 17 2 1 - - 2 7 40 

EB1/JI Águas Livres 44 12 13 7 13 2 - - - - 2 184** 

JI Damaia 5 4 1 - - - - - - - 0 - 

Quadro 11 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: SPO) 
*Existem diversos alunos com comorbilidade das várias problemáticas que foram classificados nas várias 
problemáticas apresentadas. 
** Está incluída a ação de sensibilização à temática da multideficiência destinada a todos os alunos. 

 

São igualmente realizadas ações de sensibilização para a seguinte população: 

Encarregados de 
Educação 

Docentes 
Assistentes 

Operacionais 

49 20 15 

Quadro 12 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: SPO) 

 
 
1.8 – Atividades extracurriculares  
1.8.1 - Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC`S) 
 
 
EB1/JI ÁGUAS LIVRES 
No ano letivo 2013/2014 frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular, em 

Inglês, Atividade Física e Desportiva e Desenvolvimento Pessoal e Cidadania 173 

alunos. A entidade promotora destas atividades é a Câmara Municipal da Amadora. 

 
EB1/JI COVA DA MOURA  

No ano letivo 2013/2014 frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular, em 

Inglês, Atividade Física e Desportiva e Formar Leitores 150 alunos. A entidade 

promotora destas atividades é a Câmara Municipal da Amadora. 
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EB1 Padre Himalaia 

No ano letivo 2013/2014 frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular, em 

Inglês, Atividade Física e Desportiva e CriArte, 211 alunos. A entidade promotora 

destas atividades é a Câmara Municipal da Amadora. 

  
1.8.2 - Componente de Apoio à Família (CAF) 
Neste agrupamento a Componente de Apoio à Família é prestada por instituições 

situadas na freguesia das Águas Livres (Damaia e Buraca). 

Relativamente EB1 Padre Himalaia, a Componente de Apoio à Família é um serviço a 

cargo da instituição “Casal Popular da Damaia”, No JI da Damaia é realizado pela 

Associação dos Amigos da Damaia. Na EB1/JI Águas Livres é a própria Junta de 

Freguesia das Águas Livres a responsável por este apoio.  

Na EB1/JI da Cova da Moura, esta componente é prestada pela Associação Moinho da 

Juventude. Como as famílias têm uma baixa capacidade económica apenas o pré-

escolar beneficia deste tipo. 

  Pré-escolar 1º Ciclo 

JI Damaia 30 - 

EB1 Padre Himalaia - 68 

EB1 / JI Cova Moura 8 0 

EB1 / JI Águas Livres 22 75 
Quadro 13 - Dados referentes ao ano letivo 2013/2014 (Fonte: AED) 

 
 
 
1.8.3 – Clubes 
Os Clubes visam contribuir transversalmente para a concretização das metas do 

Projeto Educativo. No presenta ano letivo existem os Clubes de Teatro, 

Guitarra/Música/ Clubeco e Clube o Origami/Kirigami. 

 
1.8.4 – Desporto Escolar 
Assume-se como um espaço de aquisição de hábitos de vida saudável e a formação 

integral dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e 

desportivas. Pretende estimular os alunos a aderir à prática de atividades recreativas e 

formativas externas e internas. 
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ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Nº DE ALUNOS 55 54 33 27 11 
Quadro 14 - Dados referentes ao ano letivo 2012/2013 (Fonte: Desporto Escolar) 

 
 
1.8.5 – Educação para a Saúde 
   
Contemplado na política do Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), o projeto 

Educação para a Saúde da Escola tem como objetivos a adoção de princípios e práticas 

saudáveis na vida diária da comunidade em que a Escola se integra, procurando 

contribuir para a prevenção e controlo de comportamentos de risco e o uso de boas 

práticas a nível de hábitos alimentares, atividade física e educação sexual. 

 

1.8.6 – Oficinas 
 
Oficina de Português 

Tem na sua base proporcionar a oportunidade de leitura e escrita, fomentando o gosto 

pela disciplina, desenvolvendo as capacidades linguísticas e estimulando a 

aprendizagem literária. Pretende-se que os alunos consolidem também conhecimentos 

ao nível do funcionamento da língua num contexto mais alargado e multidisciplinar. 

 

Oficina de Matemática 

Assume-se como um espaço de metodologias alternativas para um melhor 

entendimento das questões matemáticas, utilizando material concreto nos conceitos 

matemáticos e incentivando o aluno a relatar suas conclusões. A base de trabalho é a 

motivação do aluno, proporcionando-lhe uma visão de onde e quanto a matemática é 

utilizada em experiências de seu quotidiano. Pretende-se proporcionar ao aluno uma 

melhor compreensão dos problemas, aguçando o sentido crítico e sua criatividade. 
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1.8.7 – Orquestra “Geração” 
 
O projeto Orquestra Geração foi implementado no Agrupamento de Escolas da Damaia 

no ano letivo de 2011/2012.  

Os objetivos inerentes a este projeto visam a inclusão social das crianças e jovens, o 

combate ao abandono e insucesso escolar, a promoção do trabalho de grupo, bem 

como a disciplina, a autoestima das crianças e das suas famílias com a aproximação ao 

processo educativo e por último, o acesso a uma formação musical que seria 

impossível para a maioria das nossas crianças e jovens que vivem em contextos de 

exclusão social e urbana. 

A Orquestra integra quarenta e oito alunos do Agrupamento. O projeto comporta uma 

carga horária de 7 horas semanais após as atividades letivas, distribuída por aulas de 

formação musical, ensino instrumental individual, em pequenos grupos - naipes e de 

Tutti – orquestra. As apresentações da orquestra em concerto, bem como os estágios 

juntamente com as outras orquestras do município, proporcionam aos nossos alunos e 

famílias o contacto com novos contextos, o reforço da autoestima e a relação com a 

própria escola. 

Ao longo destes dois anos de projeto, podemos comprovar a evolução dos alunos que 

frequentam o projeto, quer pela melhoria dos resultados escolares, quer pela forma 

como alunos e famílias se relacionam com a escola. Os sons que se ouvem pelos átrios 

enquanto aguardam as aulas, o corrupio de violinos, contrabaixos ou trombones que 

se veem e ouvem, a ajuda dos mais avançados aos colegas que começaram agora e 

toda a azáfama antes de começar o ensaio de orquestra é contagiante à escola inteira. 

O empenho individual é determinante para que o trabalho da equipa resulte em mais 

um concerto/sucesso compartilhado pelas famílias e professores que estão presentes 

em todos os espetáculos. 

 
2- O Projeto Educativo 

2.1 -  Princípios e Valores 

O Agrupamento de Escolas da Damaia, numa dinâmica intercultural e com uma visão 

humanista e científica (nas pegadas dos patronos de duas escolas) quer proporcionar 

uma educação assente na qualidade e rigor das aprendizagens, assim como nos valores 
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da cidadania participativa, de modo a formar cidadãos responsáveis, críticos e 

criativos, plenamente empenhados na melhoria contínua do meio em que vivem. 

 A missão do Agrupamento de Escolas da Damaia é promover o sucesso escolar e a 

formação pessoal e social dos alunos, num ambiente de trabalho onde prevaleçam a 

solidariedade e a cooperação entre todos os elementos da comunidade educativa. 

Acreditando que a criança e o jovem são uma realidade existêncial, relacional e ética, 

pretendemos desenvolver um ensino inclusivo, que proporcione igualdade de 

oportunidades a todos os alunos, de modo a dotá-los dos conhecimentos e 

capacidades que lhes permitam uma plena realização pessoal e comunitária.  

Ambicionamos motivar e valorizar os docentes e não docentes, bem como envolver 

ativamente os encarregados de educação, parceiros e agentes locais, com o objetivo 

de construir uma verdadeira Comunidade Educativa em que todos (e cada um) 

contribua para a nobre missão que é a educação. 

2.2 – Identificação do problema 

2.2.1 – Análise Pontos fortes/pontos fracos e oportunidades / constrangimentos 

PONTOS FORTES 

- Relacionamento interpessoal entre docentes e restante comunidade educativa 

- Coordenação Pedagógica/ Conselhos de Turma / Direção de Turma 

- Grande oferta educativa extracurricular 

- Participação dos docentes na concretização do Plano Anual de Atividades 

- Diversidade de visitas de estudo, variadas e enriquecedoras, e atividades similares 

- Taxa de abandono escolar muito reduzida 

- Presença de uma técnica de serviço social e de uma animadora cultural 

- Horário escolar de turno único 

- Funcionamento da Biblioteca Escolar 

- Salutar ambiente vivenciado no agrupamento 
Quadro 15 

PONTOS FRACOS 

- Instabilidade do corpo docente por motivos concursais 

- Resultados académicos, abaixo da média nacional, na avaliação externa de 
português e matemática 

- Registo de situações de indisciplina 

- Serviços/qualidade do refeitório 

- Degradação das condições físicas de alguns edifícios 

- Existência de placas de amianto nos telheiros e coberturas dos edifícios 

- Funcionamento de aulas em contentores 

- Falta de equipamento informático em algumas salas de aulas 

- Falta de recursos logísticos, nomeadamente mesas e cadeiras 
Quadro 16 
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OPORTUNIDADES 

- Abertura de cursos vocacionais  

- Boa rede de transportes 

- Parcerias com entidades locais  

- Parcerias com instituições de ensino superior 
Quadro 17 

CONSTRANGIMENTOS 

- Redução do número de alunos  

- Tecido empresarial pouco diversificado e de reduzidas dimensões  

- Situações precárias a nível habitacional, económico e laboral dos agregados 
familiares 

- Falta de estrutura e apoio familiar 
Quadro 18 

 

2.2.2 – Resultados Escolares  

SUCESSO POR DISCIPLINAS EM CADA ANO DE ESCOLARIDADE 

(AVALIAÇÃO INTERNA – ANO LETIVO 2012/2013) 
 

 DISCIPLINAS 
ANO DE ESCOLARIDADE 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Ciências Naturais - - - - 73% 79% 87% 96% 96% 

Educação Física - - - - 97% 99% 100% 100% 100% 

EMRC - - - - 99% 99% 100% 100% 100% 

Educação Musical - - - - 83% 91% 100% 99% - 

Educação Tecnológica - - - - 94% 99% 93% 100% - 

Educação Visual - - - - 94% 99% 93% 98% 100% 

Educação e Cidadania - - - - 82% 89% 98% 99% 99% 

Espanhol - - - - - - 88% 98% 100% 

Estudo do Meio 94% 92% 94% 97% - - - - - 

Expressões 95% 96% 99% 100% - - - - - 

Físico-Química - - - - - - 99% 92% 87% 

Francês - - - - - - 86% 88% 84% 

Geografia - - - - - - 81% 90% 92% 

História e Geografia 
de Portugal 

- - - - 82% 95% - - - 

História - - - - - - 94% 90% 92% 

Inglês - - - - 79% 82% 84% 92% 95% 

Matemática 84% 82% 81% 92% 66% 63% 68% 74% 69% 

Português 81% 81% 86% 93% 79% 84% 83% 87% 94% 

TIC - - - - - - 94% 90% 91% 
 Quadro 19 - (Fonte Observatório da Qualidade - AED) 
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RESULTADOS DO SUCESSO DA AVALIAÇÃO INTERNA 

(Triénio 2010/2011 – 2012/2013) 

 Ano Letivo 
Média 
Triénio 

Meta 
TEIP 

2013/2014 
Ciclo de 

escolaridade 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1º CICLO 93,55% 91,15% 91,4% 92% 95% 

2º CICLO 87,66% 86,49% 82,42% 85,5% 90,5% 

3º CICLO 84,31% 87,15% 89,42% 87% 92% 

Quadro 19 - (Fonte Relatório TEIP - AED) 

 
 

SUCESSO/INSUCESSO A PORTUGUÊS E MATEMÁTICA 
Provas Finais de Ciclo (Ano Letivo 2012/2013) 

Quadro 20 - (Fonte: Observatório da Qualidade - AED) 

 
   
 
 
 
 

ANO 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Nível 
Nº de 
alunos 

TOTAL Percentagem Nível 
Nº de 
alunos 

TOTAL Percentagem 

4º 

5 2 

56 39% 

5 5 

71 48% 4 10 4 24 

3 44 3 42 
        

2 79 
89 61% 

2 66 
74 52% 

1 10 1 9 

------ ------------- 145 --------------- ------ -------------- 145 --------------- 

6º 

5 0 

78 59% 

5 0 

51 38% 4 19 4 18 

3 59 3 33 
        

2 53 
55 41% 

2 71 
83 62% 

1 2 1 12 

------ ------------- 133 --------------- ------ -------------- 134 --------------- 

9º 

5 1 

34 47% 

5 3 

24 33% 4 6 4 5 

3 27 3 16 
        

2 38 
38 53% 

2 35 
48 67% 

1 0 1 13 

------ ------------- 72 --------------- ------ -------------- 72 --------------- 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA    

 PROJETO EDUCATIVO                                                                                                                                                                       22 

 

 
RESULTADOS DO SUCESSO DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

(Triénio 2010/2011 – 2012/2013) 
 

 
     Ano Letivo 
 
 
Disciplina 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Média 
Triénio 

Meta 
TEIP 

2013/2014 
Ano 

escolaridade 

4º Ano 
Português 84,15% 71,43% 38,62% 64,73% 69,73% 

Matemática 81,60% 51,43% 48,28% 60,44% 65,44% 

6º Ano 
Português 72,40% 64,23% 58,65% 65,10% 70,90% 

Matemática 53,24% 40,58% 38,35% 44,06% 49,06% 

9º Ano 
Português 69,49% 64,86% 46,56% 60,30% 65,30% 

Matemática 50,85% 40,54% 32,39% 41,26% 46,26% 
Quadro 21 - (Fonte: Relatório TEIP - AED) 

SUCESSO E ABANDONO 
(Ano Letivo 2012/2013) 

Anos de Escolaridade Aprovação/Transição Abandono 

1º 99% 1% 

2º 84% 0% 

3º 87% 0% 

4º 97% 1% 

5º 81% 0% 

6º 83% 0% 

7º 83% 0% 

8º 94% 0% 

9º 94% 0% 
Quadro 22 - (Fonte: Observatório da Qualidade - AED) 

 

Relativamente ao abandono escolar a meta é tendencialmente os 0%. Esta meta 

decorre do trabalho anteriormente realizado. 
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2.3 – Objetivos gerais 

 

Objetivos Gerais Indicadores 2012/2013 Metas Fonte de Verificação 

1 

Promover o sucesso 

escolar e prevenir o 

abandono escolar 

Sucesso: avaliação final 
interna 1º ciclo 

91,40% 

Definidas 
anualmente em 

função do projeto 
TEIP – Quadro 19 

. Observatório da Qualidade: dados 
estatísticos do Agrupamento 
(trimestrais e anuais). 
 
. Relatórios dos Diretores de Turma. 
 
. Relatórios da Ação Social Escolar. 

Sucesso: avaliação final 
interna 2º ciclo 

82,42% 

Definidas 
anualmente em 

função do projeto 
TEIP – Quadro 19 

Sucesso: avaliação final 
interna 3º ciclo 

89,42% 

Definidas 
anualmente em 

função do projeto 
TEIP – Quadro 19 

Taxa de abandono escolar <1% 

Definidas 
anualmente em 

função do projeto 
TEIP - 0%  

 

2 

Promover o 

desenvolvimento das 

Leituras na biblioteca da 
escola sede e/ou livros 
requisitados por aluno. 

2º ciclo: 1,9 
livros/aluno 
3º ciclo: 0,8 
livros/aluno 

CEF: 1,1 livros/aluno 

Pelo menos duplicar o 
número de livros lidos 

por aluno. 

 

 

 

 Sucesso: avaliação interna 
4º ano - português 

77% 80% 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA DAMAIA    

 PROJETO EDUCATIVO                                                                                                                                                                       24 

 

capacidades da 

leitura e da escrita 

como elemento 

estruturante das 

aprendizagens. 

Sucesso: avaliação interna 
6º ano - português 

88% 
Manter a taxa de 

sucesso 
 

 

 

 

 

 

 

. Observatório da Qualidade: dados 
estatísticos do Agrupamento 
(trimestrais e anuais). 
 

. Programa PFEB/ENEB 

Sucesso: avaliação interna 
9º ano - português 

97% 
Manter a taxa de 

sucesso 

Sucesso: avaliação externa 
4º ano - português 

38,62% 
Definidas anualmente 
em função do projeto 

TEIP – Quadro 21 

Sucesso: avaliação externa 
6º ano - português 

58,65% 
Definidas anualmente 
em função do projeto 

TEIP – Quadro 21 

Sucesso: avaliação externa 
9º ano - português 

46,56% 
Definidas anualmente 
em função do projeto 

TEIP – Quadro 21 

3 

Promover o 

desenvolvimento das 

capacidades 

matemáticas 

Sucesso: avaliação interna 
4º ano - matemática 

70% 73% 

Sucesso: avaliação interna 
6º ano - matemática 

63% 68% 

Sucesso: avaliação interna 
9º ano - matemática 

69% 74% 

Sucesso: avaliação externa 
4º ano - matemática 

48,28% 
Definidas anualmente 
em função do projeto 

TEIP – Quadro 21 

Sucesso: avaliação externa 
6º ano - matemática 

38,35% 
Definidas anualmente 
em função do projeto 

TEIP – Quadro 21 

Sucesso: avaliação externa 
9º ano - matemática 

32,39% 
Definidas anualmente 
em função do projeto 

TEIP – Quadro 21 
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4 

Valorizar o 

património histórico, 

natural e cultural 

 
Visitas de estudo realizadas.  

Todas as turmas 
realizaram pelo menos 
uma visita de estudo. 

O mínimo de uma visita 
de estudo/turma e o 
máximo de duas visitas 
por período. 

. Relatório das visitas de estudo. 

. Relatório de execução do Plano Anual 
de Atividades. 

Atividades desenvolvidas 
nas diferentes disciplinas, 
projetos e clubes. 

Todas as turmas 
realizaram pelo menos 

uma atividade 
relacionada com este 

objetivo. 

O mínimo de uma 
atividade/turma ao 
longo do ano, sobre 
questões do património 
histórico, natural ou 
cultural. 

. Plano de Atividades das turmas e 
relatórios anuais das atividades de 
enriquecimento curricular. 

5 

Promover a Educação 

para a Saúde e a 

Educação Ambiental 

Atividades/sessões 
formativas desenvolvidas 
nas diferentes disciplinas, 
projetos e clubes. 

Todas as turmas 
realizaram pelo menos 

uma atividade 
relacionada com o 

tema. 

O mínimo de uma 
atividade/turma ao 
longo do ano, sobre o 
tema. 

. Plano de Atividades das turmas e 
relatórios anuais das atividades de 
enriquecimento curricular. 

 

6 

Consolidar atividades 

de inclusão sócio 

escolar dos alunos 

com Necessidades 

Educativas Especiais 

 

Aquisição pelos alunos 
NEE das capacidades 
definidas nos PEI 
(% de alunos que 
transitaram por ciclo) 

1º ciclo: 82% 1º ciclo: ≥ 82% 

. Dados estatísticos do grupo de 
Educação Especial  

2º ciclo: 72% 2º ciclo: ≥ 72% 

3º ciclo: 97% 3º ciclo: ≥ 97% 
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7 

Promover a 

disciplina, o 

relacionamento 

interpessoal e a 

segurança 

Número total de 
ocorrências disciplinares. 

1º ciclo:  
11 ocorrências 

Reduzir entre 10 e 15% 
o número de 
ocorrências. 

. Observatório da Qualidade: dados 
estatísticos do Agrupamento 
(trimestrais e anuais). 

2º ciclo:  
53 ocorrências 

3º ciclo:  
18 ocorrências 

Alunos envolvidos em 
ocorrências disciplinares. 

1º ciclo: 5 alunos Diminuir em, pelo 
menos, 10% o nº de 
alunos. 

2º ciclo: 40 alunos 

3º ciclo: 14 alunos 

Alunos que receberam 
cuidados de saúde devido a 
acidentes 

1º ciclo: 31 alunos Diminuir em, pelo 
menos, 10% o nº de 
alunos. 

2º ciclo: 22 alunos 

3º ciclo: 28 alunos 

8 

Promover o 

envolvimento dos 

encarregados de 

educação na ação 

educativa. 

Participação dos 
encarregados de educação 
nas reuniões gerais com os 
diretores de 
turma/professores titulares 
de turma 

1º ciclo: 50,0% 

Aumentar em 10% a 
participação dos 
encarregados de 
educação nas reuniões. 

. Observatório da Qualidade: dados 
estatísticos do Agrupamento 
(trimestrais e anuais). 

2º ciclo: 71.5% 

3º ciclo: 73.6% 
CEF: 50,0% 
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2.4 – Plano de ação estratégica para o quadriénio  

 

Para intervir nas áreas prioritárias anteriormente referidas e atingir os objetivos e 

metas estipuladas, propomos a adoção das seguintes estratégias nos respetivos 

espaços de intervenção: 

 

 Participação dos profissionais da educação na elaboração dos diferentes 

projetos pedagógicos da escola;  

 Elaboração de Planos de Acompanhamento Pedagógico e de Projetos 

Educativos Individuais atendendo às características e necessidades dos alunos;  

 Elaboração de planificações flexíveis que possibilitem percursos diversos;  

 Elaboração do Plano de Atividades da Turma de acordo com a sua 

heterogeneidade, contemplando estratégias adequadas aos problemas 

específicos de cada turma; 

 Apoio prioritário a alunos cuja língua materna não é o português; 

 Identificação e acompanhamento dos alunos com NEE de carácter permanente; 

 Organização e articulação curricular entre todos os níveis de ensino; 

 Criação de instrumentos que identifiquem os resultados escolares e outros 

indicadores obtidos, através do Observatório da Qualidade; 

 Concretização de atividades relacionadas com projetos comuns a todos os 

níveis de ensino; 

 Responsabilização dos encarregados de educação pela vida escolar dos seus 

educandos, de acordo com o Regulamento Interno;  

 Responsabilização dos alunos pelos atos de indisciplina cometidos nos 

estabelecimentos de ensino;  

 Orientação e apoio aos alunos na realização de atividades e no 

desenvolvimento do trabalho autónomo;  

 Diversificação das Atividades Extracurriculares procurando que respondam, 

progressivamente, às necessidades de desenvolvimento dos alunos;  

 Reforçar a relação escola-comunidade, através de ações concertadas entre os 

professores e os pais/encarregados de educação, bem como outros parceiros;  
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 Divulgação das atividades constantes do Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento através dos meios disponíveis;  

 Promover o constante aperfeiçoamento e uma progressiva eficácia da ação 

pedagógica através da cooperação entre os professores do agrupamento;  

 Dinamização de uma cultura desportiva de escola, nomeadamente através da 

constituição de grupos/equipa do Desporto Escolar e Clubes/Projetos na área 

do Desporto e da Atividade Física;  

 Envolvimento da comunidade na concretização dos projetos do Agrupamento;  

 Colaboração e criação de parcerias com instituições locais e de ensino superior.  

 
 

OBJETIVOS 
GERAIS 

ESTRATÉGIAS/MEDIDAS DE ATUAÇÃO 

1. 
Promover o 

sucesso escolar e 
prevenir o 
abandono 

- Desenvolver, a nível dos conselhos de docentes e grupos de 
disciplina, estratégias que permitam a obtenção de melhores 
resultados. 
 
- Organizar o Apoio ao Estudo em função das necessidades dos 
alunos. 
 
- Tutorias.  
 
- Apoio Pedagógico.   
 
- Promover a integração dos alunos nas atividades e Clubes. 
 
- Promover os processos de orientação vocacional de forma a 
identificar o perfil de motivações e competências dos alunos, 
tendo em vista o seu encaminhamento para uma resposta 
educativa mais adequada. 
 
- Identificar precocemente os alunos com maior risco de 
abandono escolar e dar-lhes prioridade no seu 
acompanhamento pelo GAAF e Diretores de Turma. 
 
- Articular com a rede de recursos da comunidade e com a CPCJ 
o acompanhamento aos alunos em risco de abandono escolar. 
 
- Envolver a família na valorização da continuidade do aluno na 
frequência da escolaridade.  
 
- Valorizar o papel da escola no projeto de vida do aluno. 
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2 
Promover o 

desenvolvimento 
das capacidades 
da leitura e da 
escrita como 

elemento 
estruturante das 
aprendizagens. 

- Dar especial ênfase no pré-escolar ao desenvolvimento da 
comunicação e dos pré requisitos necessários à leitura e escrita 
(ex: competências fonológicas).  
 
- Identificar precocemente problemáticas relacionadas com a 
leitura e escrita e consequente adoção de medidas pedagógicas 
diferenciadas e eventualmente de medidas especializadas, caso 
sejam necessárias. 
 
- Identificar e apoiar os alunos com PLNM. 
 
- Integrar, na Turma de Acolhimento, os alunos estrangeiros 
para aquisição de competências linguísticas necessárias à 
integração plena na Língua Portuguesa. 
 
- Equacionar a reformulação do funcionamento da Oficina do 
Português, de modo a desenvolver capacidades linguísticas. 
 
- Promover a divulgação e criação de hábitos de leitura através 
da BE/CRE. 
 
- Disponibilizar recursos humanos, sempre que possível, para o 
apoio na disciplina de português. 

3 
Promover o 

desenvolvimento 
das capacidades 

matemáticas 

- Dar especial ênfase no pré-escolar à aquisição e 
desenvolvimento de conceitos quantitativos.  
 
- Identificar precocemente problemáticas relacionadas com o 
raciocínio numérico e consequente adoção de medidas 
pedagógicas diferenciadas. 
 
- Identificar e apoiar de forma diferenciada os alunos com 
maiores dificuldades nesta área. 
 
- Disponibilizar recursos humanos, sempre que possível, para o 
apoio na disciplina de matemática. 

4 
Valorizar o 
património 

histórico, natural 
e cultural 

- Proporcionar o contacto dos alunos com o Património, nas suas 
diversas dimensões, através de projetos e visitas de estudo. 
 

- Criar clubes que valorizem o Património. 
 

- Valorizar esta temática ao nível curricular ex: Introdução da 
área de turismo nos cursos vocacionais. 
 

- Desenvolver este tema na oferta complementar de “Educação 
e Cidadania”. 
 

- Introduzir esta temática nos Planos de Atividades de Turma. 
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5. 
Promover a 

Educação para a 
Saúde e a 
Educação 
Ambiental 

- Gabinete de Apoio ao aluno na área da educação sexual. 
 
- Estreitar a articulação com a Saúde escolar ao nível da 
prevenção primária, com sessões de sensibilização e 
encaminhamentos adequados na intervenção secundária. 
 
- Clube Eco 
 
- Incluir esta temática no âmbito da oferta complementar de 
“Educação e Cidadania”. 

6 
Consolidar 

atividades de 
inclusão sócio-

escolar 

- Consolidar as atividades de pré-escolar na Componente de 
Apoio à Família (CAF). 
 
- Incluir o maior número possível de alunos nas atividades de 
enriquecimento curricular no 1º Ciclo e nas atividades extra-
curriculares dos restantes ciclos. 
 
- Aperfeiçoar o funcionamento das Salas de Multideficiência. 
 
- Melhorar as condições para a implementação dos Currículos 
Específicos Individuais e dos Planos Individuais de Transição para 
a vida ativa. 

7 
Promover a 
disciplina, o 

relacionamento 
interpessoal e a 

segurança 

- Desenvolver atividades de relacionamento interpessoal e da 
segurança no âmbito da oferta complementar de “Educação e 
Cidadania”. 
 
- Melhorar o funcionamento e a eficácia da Sala de Atendimento 
a Alunos.  
 
- Diversificar estratégias de mediação de conflitos. 
 
- Promover a realização de atividades que promovam a relação 
interpessoal, tais como visitas de estudo, concursos, torneios, 
exposições, concertos, entre outras. 

8 
Promover o 

envolvimento dos 
encarregados de 

educação na ação 
educativa. 

- Incrementar a participação dos pais e encarregados de 
educação em atividades do âmbito do Plano Anual de Atividades 
e do Plano de Atividades de Turma. 
 
- Promover a formação e sensibilização parental para o correto 
acompanhamento dos seus educandos. 
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3– Avaliação 
 

A avaliação do projeto educativo far-se-á anulamente e no final do quadriénio, tendo 

por base os seguintes documentos: 

- Relatórios produzidos pelo Observatório de Qualidade, no âmbito da autoavaliação 

da escola; 

- Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa; 

- Relatórios dos projetos de enriquecimento curricular; 

- Relatório/síntese dos Planos de Atividades das turmas;  

A avaliação interna anual deverá ter em conta: a dimensão organizacional, a dimensão 

comunitária, a dimensão ecológica e a dimensão curricular.  

Assim, poderá ser reajustado o plano de ação/estratégias de acordo com as 

necessidades e novas situações identificadas e deverá ser feito um diagnóstico dos 

pontos fortes e dos pontos  fracos que necessitem da devida intervenção.  

No final do quadriénio o Conselho Pedagógico deverá proceder a uma avaliação 

interna do mesmo, avaliando o processo e o produto final do trabalho. Da sua análise e 

reflexão deverão constar  orientações para o Projeto Educativo seguinte. 
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