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INTRODUÇÃO
O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro é uma instituição pública que presta serviço educativo, percorrendo todos os níveis de escolaridade, da Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário, e
afirmando também a sua presença na vertente profissional. É, portanto, na qualidade do serviço educativo que presta à comunidade que reside o cerne da sua ação.
A abrangência desta ação faz com que a complexidade se manifeste como caraterística determinante do seu projeto de ação a que é imprescindível conferir unidade, traduzindo-a em identidade.
O Projeto Educativo constitui, assim, o documento definidor dessa identidade, por um lado, e o desafio da ação de afirmação, por outro lado, no contexto de inserção na comunidade em que se
integra. É a resposta objetiva, conscientemente assumida, aos problemas educativos e escolares que emergem da comunidade e se traduzem especificamente nos destinatários diretos da ação educativa
(alunos, formandos, adultos), sem deles excluir todos os constituintes dos sistemas em que estão integrados: família, organizações sociais e culturais, forças económicas, poder autárquico.
Neste contexto, o Projeto Educativo apresenta-se como um mapa. Mapa que representa o terreno, sinaliza acidentes, identifica obstáculos, inventaria recursos, traça percursos, define metas. Mapa
que representa a realidade e indica o caminho, nem sempre fácil e retilíneo. Mapa que agrega, gera coerência, dá consistência, garante unidade. É neste mapa, construído e partilhado por todos, que se
desenvolvem e estreitam laços de vinculação, áreas de pertença, consciência de identidade. É neste mapa, ainda, que se desenha a estrutura de referência, de ação e de afirmação consciente, onde cada
um imprime a sua funcionalidade específica.
Mas “um mapa difere do terreno que representa”(*). É na consciência do mapa que cada um encontra e explora o seu terreno de afirmação, redesenhando-o, tornando-o mais preciso, completo e
eficaz.
“As culturas e as civilizações não teriam surgido na ausência da Consciência”(**), afirma Damásio. A consciência é, assim, a entidade unificadora do projeto, identificadora da identidade e reguladora
da ação. Quer-se, neste projeto, construir a nossa escola, na qualidade, com consciência, assumindo-a na divisa aglutinadora: “Afirmar a consciência”. Consciência de Escola. Consciência de viver, educar,
formar, ensinar, aprender. Consciência de ser, estar, pertencer, aprender e atuar.
Decorrente da concepção do Projeto Educativo, brotou a estrutura organizativa, assente em quadros articulatórios, encimados por questões referenciais. Pretende-se, assim, possibilitar e facilitar uma
leitura articulada de resposta a cada questão, favorecer o posicionamento de cada interveniente na mapeação do quadro de articulação e limitar a extensão do documento. Optou-se, assim, por transferir
para outro documento estruturante da ação educativa (Regulamento Interno) a apresentação da estrutura organizativa do agrupamento (administração e gestão do Agrupamento de Escolas) e as normas
e disposições reguladoras da ação educativa.
Para finalizar, esclarece-se que o quadro da orientação estratégica do Projeto Educativo apresenta estratégias e ações de operacionalização das linhas de ação definidas para cada objetivo operativo
estabelecido. É indispensável entender esta operacionalização em duas aceções distintas: uma, como estratégia nuclear abrangente, carecendo de tradução mais específica em relação a cada nível, área
de ensino ou disciplina curricular; outra, como processo organizador de implementação, apresentando detalhadamente as fases essenciais de desenvolvimento.
As fontes de informação deste Projeto Educativo encontraram-se na legislação em vigor, nos Projetos Educativos dos anteriores Agrupamentos de Escolas ou Escolas do concelho, nos registos de atas e
relatórios diversos, na consulta de Projetos Educativos de outros estabelecimentos educativos, sem esquecer o contributo precioso e indispensável dos agentes e destinatários da Comunidade Educativa.

(*) Claxton, G. “Vivir y Aprender”, col. Psicologia, Alianza Editorial, Madrid, 1984
(**) Damásio, A. – “O Livro da Consciência – a construção do cérebro consciente.”, Edição: Círculo de Leitores, col. Temas e Debates, 2010. Pág. 31.
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QUEM SOMOS?
CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Concelho de Oliveira do Bairro e Escolas do Agrupamento
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Legenda
Escola Básica Dr Acácio de Azevedo - Sede
1
Escola Secundária de Oliveira do Bairro
2
Escola Básica Dr Fernando Peixinho
3
Escola Básica de Oliveira do Bairro
4
Escola Básica de Vila Verde
5
Escola Básica de Oiã Nascente
6
Escola Básica de Oiã Poente
7
Escola Básica da Palhaça
8
Escola Básica de Bustos
9
10 Escola Básica da Mamarrosa
11 Escola Básica do Troviscal

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
BUSTOS, MAMARROSA E
TROVISCAL
10
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Estrutura Física – Unidades de Ensino

Comunidade Educativa

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro tem, como se pode verificar, 11 Estabelecimentos de
Ensino, que vão desde a Educação Pré-escolar até ao Ensino Secundário: 8 centros escolares com Jardim de
Infância e 1º ciclo, 1 Escola Básica Integrada, 1 Escola Básica do 2º e 3º Ciclos e uma Escola Secundária com 3º
Ciclo.

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro tem uma população escolar a rondar
os 2100 alunos/formandos, distribuindo-se pela educação pré-escolar (299 crianças),
pelo ensino básico (829 alunos no 1º ciclo, 633 alunos no 2º e 3º ciclos) e pelo ensino
secundário (179 alunos). Os Cursos Vocacionais (ensino básico) e os Cursos Profissionais
(ensino Secundário) comportam 132 alunos.

Importa referir, ainda, pela especificidade do serviço prestado, a existência de duas unidades de Apoio
Especializado para alunos com necessidades educativas especiais, na Unidade de Ensino Dr. Fernando
Peixinho, em Oiã: uma para alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita e outra para alunos com
Perturbações do Espetro de Autismo. Além destas unidades específicas de Apoio Especializado, a Unidade de
Ensino dispõe também de uma Sala de Snoozland, destinada ao relaxamento destes alunos.
A leitura do quadro das unidades de ensino traduz a extensão do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Bairro, evidenciando, atualmente, um conjunto de 102 grupos de aprendizagem/turmas distribuídas pelos
diversos níveis de ensino, da educação pré-escolar ao secundário, realidade que marcará, com ligeiras
oscilações, a dimensão global do Agrupamento.
Atendendo, ainda, à intenção de requalificação q ue contemplará a Escola Dr. Fernando Peixinho e a
Escola Secundária, o parque escolar do Agrupamento de Escolas revestir-se-á de uma melhoria qualitativa das
condições de trabalho.

QUADRO DAS UNIDADES DE ENSINO DO AGRUPAMENTO
Estabelecimento

EBI

EB1/
EB23 ES/3
JI

Escola Básica Dr Acácio de Azevedo

X

Escola Secundária de Oliveira do Bairro
Escola Básica Dr Fernando Peixinho
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X
X

Escola Básica de Oliveira do Bairro

X
X
X
X
X
X
X
X

Escola Básica de Vila Verde
Escola Básica de Oiã Nascente
Escola Básica de Oiã Poente
Escola Básica da Palhaça
Escola Básica de Bustos
Escola Básica da Mamarrosa
Escola Básica do Troviscal
TOTAL

GRUPOS/TURMA
PRÉ 1º CEB 2º/3º CEB
17

1

8

1

1

2

5

3

8

2

2

2

5

1

3

3

6

1

5

1

2

2

4

17
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Os alunos e os formandos/adultos que frequentam as várias modalidades de ensino e
ofertas formativas do Agrupamento são oriundos essencialmente do concelho de Oliveira
do Bairro e de algumas freguesias dos concelhos de Águeda, Anadia e Aveiro.
O corpo docente é constituído por cerca de 200 professores dos diferentes níveis de
ensino, pertencendo cerca de 90% ao quadro e sendo os restantes 10% contratados. Esta
distribuição traduz um corpo docente estável e identificado com a realidade
socioeconómica e cultural do concelho, garantindo também níveis de formação científica
e experiência pedagógica.
O pessoal não docente integra 116 elementos, em diversas categorias, todos com
vínculo laboral com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Deste corpo, 28% dos seus
elementos desempenham funções como assistentes técnicos, ocupando-se os restantes
72% das funções inerentes aos assistentes operacionais.
Os Encarregados de Educação dos alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Bairro apresentam uma formação escolar mínima, fundamentalmente distribuída pela
escolaridade básica, com maior incidência no 1º e 2º Ciclos, embora haja indicadores de
uma lenta progressão deste nível de escolarização. Logicamente, este base cultural afeta
a relação com a Escola, sobretudo ao nível do acompanhamento e controle do processo
de aprendizagem dos seus educandos.

11

Tendo em conta os dados referidos, constata-se que o Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Bairro tem uma Comunidade Educativa que envolve, direta ou indiretamente,
cerca de 6000 elementos, contando alunos, formandos, adultos, docentes e não docentes,
sem esquecer os encarregados de educação, universo que se, por um lado, pode criar
alguns constrangimentos organizativos e de gestão, por outro, é um fator potenciador de
dinamismo nas várias vertentes de intervenção do Agrupamento.
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ONDE ESTAMOS?

Geográfico
Oliveira do Bairro é um concelho situado na NUT* II – Região
Centro e NUT III – Baixo Vouga, pertencendo ao distrito de
Aveiro.
Carateriza-se por ser um concelho de pequena dimensão (área
2
geográfica 87,3 km ) com 4 freguesias: União de Freguesias,
Palhaça, Oiã, Oliveira do Bairro .
Oferece uma boa localização relativamente à proximidade de
centros urbanos relevantes (Aveiro, Coimbra, Viseu), o que o
potencia economicamente, sendo, ainda, favorecido por boas
vias de comunicação quer rodoviárias (A1, A17, A25), quer
ferroviárias (linha do norte).

*NUT- Nomenclatura de Unidade Territorial Estatística, que foi
estabelecida pela Eurostat com vista ao desenvolvimento de um
esquema único de repartição territorial para o estabelecimento
de estatísticos regionais da União Europeia.

ENQUADRAMENTO DO AGRUPAMENTO
Socioeconómico, cultural e educativo
“O concelho de Oliveira do Bairro, ao longo das últimas
décadas, tem demonstrado uma tendência progressiva de
passagem da ruralidade para o urbanismo e industrialização,
sendo que nesta perspetiva, o concelho acompanhou a
tendência geral do país para a terciarização, com o desvio da
população do setor primário para os setores secundário e
terciário” (in Carta Educativa do Concelho de Oliveira do Bairro,
Abril 2007).
Esta tendência tem-se revelado favorável, contribuindo para a
criação de fontes de emprego nos setores secundário e terciário.
Constata-se uma maior afetação de desemprego nas mulheres.
O associativismo concelhio tem evoluído positivamente,
desenvolvendo-se, de modo contínuo e abrangente, em três
grandes áreas: social, cultural e religiosa.
Quanto ao nível cultural da população, verificava-se, em 2001,
que mais de metade possuía apenas habilitações literárias ao
nível do 1º ciclo do Ensino Básico ou não tinha qualquer grau de
instrução (54,28%). Nos últimos anos, a taxa de analfabetismo do
concelho tem apresentado uma crescente diminuição, situandose em valores muito próximos da média nacional.
É de referir que o ensino médio tinha muito pouca expressão
como opção final de nível de ensino (0,52%) e o nível superior
(8%) acompanhava a tendência nacional com predominância do
sexo feminino.
Com as medidas de promoção e melhoria da qualificação
escolar e profissional dos jovens e adultos, foram criadas
condições para a evolução da escolarização do concelho,
designadamente através do ensino recorrente, de cursos de
educação e formação para jovens e adultos e do centro de
reconhecimento, validação e certificação de competências de
nível II (em funcionamento nas escolas do concelho).
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Perspetiva histórica
Oliveira do Bairro recebeu o foral, em 1514, do rei D. Manuel I,
elevando a localidade a vila.
O concelho foi criado em 1836, após a revolução liberal de 1820,
no reinado de D. Maria II, passando a cidade em 26 de Agosto de
2003.
Em termos de roteiro histórico-monumental, o concelho de
Oliveira do Bairro é constituído por construções pertencentes a
períodos mais recentes, com alguma incidência no século XVIII,
marcando as suas caraterísticas rurais, embora não deixe de ter
interesse cultural e artístico, pela linha arquitetónica da sua
construção e pelo legado histórico que contém.
Relativamente ao ensino e, se recuarmos no tempo, todas as
localidades do concelho usufruíam de escola primária e as
freguesias de Oiã e Oliveira do Bairro de colégios privados (básico
e secundário). Após o 25 de Abril, operou-se a mudança escolar do
concelho, transformando-se o Colégio do Infante (Oliveira do
Bairro) na atual Escola Secundária de Oliveira do Bairro. Quanto ao
2º ciclo, foi criada a primeira escola pública, em 1972, com o nome
de Escola Preparatória de Santa Joana Princesa, em Oliveira do
Bairro, evoluindo para a atual Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo.
Nas aldeias limítrofes, o 2º ciclo era ministrado pela Telescola. Na
freguesia de Oiã nasceu, em 1989, a atual Escola Básica Integrada
Dr. Fernando Peixinho.
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EM QUE NOS FUNDAMENTAMOS?
FUNDAMENTAÇÃO DAS OPÇÕES DO AGRUPAMENTO
Conceções
Enquadramento geral
O mundo atual
evidencia-se numa
sociedade global
caraterizada pela
interligação de
saberes, mistura de
raças e culturas, a
proliferação de
interesses, o
esbatimento de
fronteiras.
Ao homem
emergente desta
sociedade global
exige-se uma
formação eclética.
A Escola assume-se
como instituição
social responsável
pela formação global
do ser humano.

Homem
A formação global do ser humano
resulta da articulação das dimensões
cognitiva, social e afetivo-emocional,
consubstanciadas numa pluralidade de
vertentes disciplinares nucleares:
vertente histórica – homem capaz de
se reconhecer e de se identificar com
as raízes donde provem, numa relação
de identidade assumida e afirmativa,
em função da diversidade de espaços
que integra: região, país, continente,
mundo;
vertente cultural – homem capaz de
apreender e actuar de acordo com
princípios, valores e organização da
sociedade de que faz parte, consciente
e respeitador de outras realidades
culturais diversas;
vertente científica – homem capaz de
adquirir e mobilizar conhecimentos
essenciais que conferem significado e
projeção ao mundo de que faz parte,
como alavancas dos desafios que se
lhe deparam;
vertente tecnológica – homem capaz
de conceber, produzir e utilizar
instrumentos que lhe garantem a
qualidade de vida, lhe permitem
enfrentar os problemas com que se
confronta e lhe possibilitam participar
e intervir conscientemente.
A conjugação entre o desenvolvimento
das dimensões humanas e as vertentes
disciplinares promove um percurso
indispensável para a cidadania
claramente compreendida,
frontalmente assumida e
conscientemente exercida.

Educação
A complexidade e pluralidade de
significações do conceito de educação podem
agregar-se na definição: Educação é o
processo através do qual os indivíduos
adquirem domínio e compreensão de certos
conteúdos considerados valiosos.
Três expressões emergem da definição:
adquirir domínio significa conhecer e
aplicar procedimentos capazes de produzir
um resultado esperado, aqui se inscrevendo
os processos de socialização e aculturação
que regem a atuação do indivíduo;
garantir compreensão significa conhecer o
porquê e o processo que envolve
determinada disposição ou orientação,
conferindo-lhe o enquadramento global que
dá significado à sua génese, fundamento,
alcance e efeito;
assumir conteúdos valiosos traduz o
processo de valoração estabelecido em
termos culturais em função de um processo
de eficácia gerido pela sociedade.
É neste contexto de educação que se insere
a aprendizagem escolar, enquanto processo
que confere significado e incute sentido e
valor a conteúdos e procedimentos a adquirir
pelo aluno, num processo consciente assente
na auto-avaliação, tornando-o
progressivamente autor dessa aprendizagem.
O envolvimento e a participação ativos na
própria aprendizagem conferem à consciência
uma relevância fundamental na estruturação
dos processos de autorregulação e identidade,
garantindo uma apropriação fundamentada e
sustentada.
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Escola
A Escola emerge como
microcosmos social onde se
organiza e desenvolve a
aprendizagem, se fundamenta
e consolida a educação.
Esta conceção implica:
reconhecimento da Escola
como instituição, enquanto
entidade própria sobreposta
à representação individual,
com identidade definida
numa matriz de ação e
relação clarificadas e
assumidas e com articulação
consciente das dimensões de
desenvolvimento humano
(cognitiva, social e afetivoemocional);
a aceitação da aprendizagem
como processo de
desenvolvimento, que
implica a consciência pessoal
do processo mobilizado e
apreendido, garantindo laços
de vinculação efetivos e de
responsabilidade da sua
autoria.
A consciência de identidade
institucional e pessoal
constitui, assim, o elemento
aglutinador que garante a
unidade da ação e que
promove a autorregulação dos
processos. Assim se
fundamenta a divisa
unificadora do Projeto
Educativo:
AFIRMAR A CONSCIÊNCIA.

Princípios
Orientadores
Os princípios
orientadores do Projeto
Educativo decorrem dos
enunciados na legislação
estruturante do sistema
educativo e dos
subjacentemente
inscritos nas conceções
perfilhadas:
 Defesa e promoção
da educação e
igualdade de
oportunidades;
 Promoção da
qualidade das
aprendizagens;
 Promoção da
cultura, da ciência e
do conhecimento, da
arte e da tecnologia;
 Implementação da
escola inclusiva;
 Incentivo ao
trabalho colaborativo
com vista à
construção de práticas
profissionais de
qualidade;
 Promoção da
realização pessoal e
profissional da
comunidade escolar.
 Fomento da
dimensão europeia da
educação.

Valores nucleares
O Projeto Educativo
contempla todos os
valores inerentes à
formação global do ser
humano, sendo aqui
enunciados,
explicitamente, os
valores que, por um
lado, se revelam mais
condicionados na
comunidade educativa;
por outro, são
contemplados na
operacionalização e
objeto de avaliação no
processo educativo.
Esta enunciação
reconhece a
interdependência de
valores, pois a
interiorização de uns
promove o
desenvolvimento de
outros.
Respeito,
Responsabilidade,
Solidariedade,
Cooperação,
Trabalho,
Rigor,
Exigência,
Qualidade,
Liberdade,
Tolerância,
Inclusão.
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O QUE PRETENDEMOS?

 EM TERMOS GLOBAIS:
OPÇÕES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ORIENTAÇÃO ESTRUTURAL
“Afirmar a Consciência”
Consciência como entidade reguladora, unificadora e identificadora da ação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.
Para os docentes e os não
Para os Encarregados de
Para a Instituição
Para o Aluno
Para a Comunidade
docentes
Educação
 Definir o rumo em função da realidade em que
se insere;
 Estruturar a ação a desenvolver, elegendo
caminhos a trilhar, cuidando das condições
indispensáveis à agregação e mobilização de
todos os intervenientes;
 Afirmar a matriz de referência em termos de
resultado esperado, interna e externamente;
 Avaliar continuamente a estrutura de
organização e funcionamento e dos processos
definidos para a sua consecução.

 Conhecer, refletir e assumir a
proposta educativa e de
aprendizagem projetada;
 Sentir a instituição escolar como
espaço de desenvolvimento e
realização pessoal;
 Espelhar na comunidade a
eficácia da ação educativa.

 Conhecer as suas funções e
responsabilidades;
 Saber mobilizar as condições,
apoios e recursos que a
instituição disponibiliza;
 Identificar-se e integrar-se no
projeto de que fazem parte;
 Avaliar o contexto de trabalho
na perspetiva da valorização e
desempenho profissional.

 Saber o que esperar da Escola;
 Conhecer o caminho a trilhar,
partilhando ideias, ações e
projetos;
 Percorrer, conjunta, consciente e
responsavelmente, os caminhos
da educação e formação dos seus
educandos.



Sentir a Escola como
parte integrante da
comunidade, enquanto
percurso evolutivo e
formativo integrado na
sua cultura, no seu
progresso social e
económico, na
consciência de cidadania.

 EM TERMOS DE ALUNO:
PERFIS DE ALUNOS A CONSTRUIR NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Perfil Final Global de Aluno
Desenvolver a consciência como instância reguladora, unificadora e identificadora da estrutura pessoal nas distintas vertentes em que atua.

Consciência de si





Capacidades, aptidões, competências, qualidades, …
Dificuldades, limitações, constrangimentos, …
Princípios, valores, conhecimentos, …
Mecanismos, processos, recursos, …

Consciência Social
 Reconhecimento de si e do outro (semelhanças, diferenças, relações …);
 Reconhecimento do grupo (família, amigos, turma, …), dos processos de
integração, participação e ação;
 Reconhecimento das instituições (escola, instituições – sociais, culturais,
económicas -, órgãos de poder autárquico).

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo

Consciência cívica
 Reconhecimento de direitos e deveres (seus e
dos outros);
 Reconhecimento de processos de participação e
intervenção cívica.
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Pré-Escolar
 Promover o desenvolvimento da
criança ao nível da Formação
Pessoal e Social, da
Expressão/Comunicação e do
Conhecimento do Mundo no
sentido de ela adquirir as atitudes
e competências indispensáveis à
sua inserção e adaptação ao
contexto escolar.
 Formar uma criança capaz de:
Comunicar as suas vivências e
ideias de forma simples e
percetível, utilizando referenciais
de espaço e tempo, traduzindo
diferenciação entre os
ambientes natural e social e a
sua interrelação, recorrendo à
linguagem oral ou a outras
formas de
expressão/comunicação;
Compreender enunciados e
textos orais simples, interagindo
verbalmente sobre os mesmos;
Reconhecer e utilizar expressões
caraterísticas da relação de
quantidade, aplicando critérios
de semelhanças e diferença, ter a
noção de quantidade,
desenvolver o raciocínio lógico,
procurar resolver problemas;
 Apresentar um desenvolvimento
pessoal e social alicerçado no
conhecimento básico de si e na
relação com o outro, indiciadoras
de atitudes de autoestima
positiva, de independência e
autonomia face às tarefas, de
cooperação, convivência e
solidariedade na relação,
denotando controlo de posturas
psicofísicas de acordo com as
tarefas.

Articulação de Perfis finais de Alunos do Ensino regular 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
 Garantir o desenvolvimento
das capacidades e a
organização de
conhecimentos e assegurar a
aquisição e o domínio dos
instrumentos fundamentais de
acesso à informação/saber da
Escola (leitura, escrita,
cálculo), bem como a
interiorização de atitudes
inerentes aos processos de
trabalho e interação
escolares.
 Formar um aluno capaz de:
Usar e dominar a linguagem
(oral e escrita) como
instrumento de acesso e
iniciação ao saber científico,
organizado em conceitos e
conteúdos básicos, iniciandose em métodos de
observação direta,
experimentação e
interpretação de fontes com
vista à compreensão da
realidade natural e social de
que faz parte;
Reconhecer e utilizar
diferentes formas de
expressão e comunicação
para além da linguagem
verbal;
Reconhecer os diferentes
ambientes de trabalho
escolar e mobilizar as
atitudes concretas
indispensáveis ao
desempenho dos diferentes
tipos de trabalho escolar
(individual, par, pequeno
grupo, grande grupo).

 Assegurar o desenvolvimento de
capacidades e competências inerentes à
recolha, organização e elaboração da
informação e incentivar a organização
do conhecimento de acordo com a
matriz científica traduzida em
disciplinas, alicerçados numa relação de
aprendizagem de auto-controle da
atenção e da interação.
 Formar um aluno capaz de:
Usar e dominar a linguagem verbal
como fonte de informação e acesso ao
saber científico organizado em
disciplinas específicas, com recurso aos
métodos de observação direta,
experimentação e interpretação de
fontes com vista à compreensão da
realidade natural, social e das suas
interrelações, inserindo-se e
participando progressivamente nas
mesmas;
Iniciar a aprendizagem e o uso de
línguas estrangeiras (Inglês, Francês,
Espanhol) para conhecer e comunicar,
mobilizando os domínios da
compreensão, interação e produção
nas vertentes oral e escrita;
Reconhecer e utilizar diferentes formas
de expressão e comunicação para além
da linguagem verbal, recorrendo a
processos específicos inerentes a cada
disciplina curricular;
Evidenciar uma relação de
aprendizagem caraterizada pela
capacidade de auto-controle aplicada
aos contextos de atenção dirigida e de
interação, e pela mobilização efetiva
de atitudes inerentes aos diferentes
tipos de trabalho escolar (individual,
par, pequeno grupo e grande grupo).
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 Promover o desenvolvimento de
capacidades e competências
indispensáveis à mobilização
estruturada de saberes culturais,
científicos e tecnológicos
indiciadores de compreensão da
realidade e adotar metodologias e
procedimentos de trabalho e
aprendizagem adequados ao
tratamento da informação,
evidenciando domínio dos diversos
processos de trabalho (individual,
par, interação em grande e pequeno
grupo).
 Formar um aluno capaz de:
Usar e dominar diferentes formas
de comunicação e expressão, com
predominância da linguagem
verbal, para garantir o uso de
capacidades e competências na
recolha, organização, elaboração e
comunicação do saber cultural,
científico ou tecnológico através do
uso das metodologias de trabalho
específicas à construção do
conhecimento das diferentes
disciplinas curriculares;
 Usar de línguas estrangeiras
(Inglês, Francês, Espanhol) para
conhecer e comunicar, mobilizando
os domínios da compreensão,
interação e produção nas vertentes
oral e escrita;
Manifestar conhecimento e
domínio (autocontrolo) dos
diferentes contextos de trabalho
escolar (individual, par, pequeno
grupo e grande grupo) garantindo
condições de concentração e
atenção dirigida e níveis de
interação cognitiva e relacional,
inerentes à construção partilhada
do conhecimento.

Secundário
 Assegurar o desenvolvimento do
raciocínio, da reflexão e da
curiosidade científica para
aprofundamento da cultura científica,
artística e técnica e
aperfeiçoar/melhorar formas de
expressão do conhecimento que
traduzam conhecimento aprofundado
na reflexão crítica, na observação e
na experimentação, evidenciando
domínio dos processos de trabalho
(individual e em grupo) e mobilização
de atitudes de reflexão metódica, de
abertura de espírito, de sensibilidade,
de disponibilidade e de adaptação à
mudança.
 Formar um aluno capaz de:
 Usar e dominar capacidades e
competências de literacia (recolha,
organização, elaboração e
comunicação) em relação ao saber
cultural, científico ou tecnológico com
utilização das metodologias de
trabalho específicas das disciplinas
curriculares;
 Utilizar diferentes formas de
comunicação e expressão, com
predominância da linguagem verbal,
para garantir a expressão das
capacidades de raciocínio e de
reflexão, inculcadas num espírito
crítico e criativo e aplicadas ao saber
científico, cultural e tecnológico, com
recurso às metodologias específicas
das diferentes disciplinas curriculares;
 Evidenciar domínio dos diferentes tipos
de trabalho escolar (individual, par,
pequeno grupo e grande grupo)
garantindo autocontrolo sobre
condições de concentração e atenção
dirigida, níveis de interação cognitiva e
relacional e hábitos de trabalho
inerentes à partilha e construção do
conhecimento.
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Outras Modalidades de Ensino
Curso Vocacional

 Promover a aquisição de competências inerentes à recolha, organização, elaboração e
comunicação da informação no âmbito das línguas, cultura e comunicação;
 Desenvolver uma aprendizagem significativa orientada para a integração e alargamento da
experiência e conhecimento adquiridos em contextos de áreas específicas, desenvolvidas numa
lógica transdisciplinar e transversal que garanta relevância à dimensão pessoal, social e
orientação profissional do formando;
 Motivar o formando para a aprendizagem e valorização do saber
 Promover a aquisição de competências para a formação profissional, garantidas pelo
desenvolvimento da formação tecnológica com vista à adequada inserção num curso profissional ;
 Mobilizar a aquisição e desenvolvimento de atitudes balizadas no respeito por si e pelo outro,
na defesa do processo de interação e do ambiente de trabalho.
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Curso Profissional
 Usar e dominar capacidades e competências de literacia (recolha, organização, elaboração e
comunicação) em relação ao saber cultural, científico ou tecnológico com utilização das
metodologias de trabalho específicas das disciplinas curriculares;
 Adquirir um saber científico alicerçado nas metodologias específicas das disciplinas inerentes à
formação e suporte da atividade profissional pretendida;
 Promover a aquisição de competências de qualificação profissional garantidas pelo
desenvolvimento da formação tecnológica com vista à adequada inserção no mundo do
trabalho;
 Mobilizar a aquisição e
desenvolvimento de atitudes balizadas no respeito por si e pelo outro, na defesa do processo de
interação e do ambiente de trabalho.
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DONDE PARTIMOS e POR ONDE VAMOS?
MATRIZ DE ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Fundamentação estrutural
Problemas inventariados

▪ Adoção da perspetiva psicopedagógica de orientação socioconstrutivista;
▪ Privilégio de metodologias reflexivas (metacognitivas) – Aprender a aprender
▪ Referências psicopedagógicas: Aprendizagem significativa e Aprendizagem cooperativa.

Referências psicopedagógicas
orientadoras da intervenção

Área organizacional e
física

Área
Institucionalfamiliar/meio

Área educativa e pedagógica

Ob. Geral
Dificuldades de leitura, compreensão
e interpretação (literacia).

- Desenvolvimento da compreensão
leitora/estratégias leitoras
decorrentes da explicitação da
dinâmica da leitura.

Dificuldades de compreensão e
articulação de conhecimentos.

- Promoção da aprendizagem
significativa (construção do
significado).

Dificuldades de comunicação e
organização do pensamento.

- Desenvolvimento dos mecanismos
de autorregulação cognitiva.
- Promoção do discurso (organização
do pensamento).
- Análise de processos;
- Aprender a aprender.
- Aprendizagem cooperativa
(promoção e consciencialização dos
processos de dinâmica de grupo e
autorregulação comportamental).
- Promoção da disciplina (interpessoal
e intrapessoal).
- Cultura de Escola.

Falta de autonomia e espírito crítico
e criatividade.
Problemas de comportamento
(atitudes para aprender na sala de
aula, relação interpessoal nos
diferentes espaços).
Défice de valores nucleares
(respeito, responsabilidade,
solidariedade, cooperação, trabalho,
rigor, exigência, qualidade, …).
Défice de relação Escola-Família/
Meio.

Promover um
serviço educativo
de qualidade,
devidamente
estruturado,
articulado e
sustentado por
uma intervenção
educativa
conscientemente
assumida.

Objetivos Operativos
1. Implementar um processo de aprendizagem
comum, assente na articulação de três
momentos complementares essenciais:
- compreensão – definida como processo de
ativação de significados particulares com
vista à criação de significado comum –
Aquisição e articulação de significado
(Aprendizagem significativa);
- articulação – assumida como processo
coletivo de alargamento do significado inicial
com vista à criação ou aperfeiçoamento de
estruturas cognitivas Interação na aula
(Aprendizagem cooperativa);
- apropriação – entendida como processo
individual de consolidação do conhecimento
coletivamente construído – estudo
(Metodologias de Estudo/hábitos de
trabalho).

2. Promover uma gestão participada, assente
em critérios e processos explícitos, de
qualidade e de rigor.

Linhas de Ação
1. 1. Promover a formação global do aluno (incluindo a
educação para a saúde e a educação sexual) através da
articulação dos três momentos do processo de
aprendizagem, tendo em consideração as dimensões:
- cognitiva (aquisição e articulação de conhecimentos);
- sóciorelacional (atitude de aprendizagem e relação na
sala de aula);
- pessoal (atitude de apropriação/consolidação de
conhecimentos – hábitos trabalho).
1. 2. Assumir a aula como espaço de construção coletiva
do conhecimento pelo desenvolvimento de capacidades
específicas (atenção dirigida, interação cognitiva, relação
interpessoal), traduzidas em atitudes concretas, como
garantes das dimensões prioritárias do discurso (conteúdo
e relação).
1. 3. Garantir a consciência e controle da aprendizagem
pelo aluno.

1. 4. Reforçar as relações de colaboração EscolaFamília-Meio.
2. 1. Garantir a coesão e consistência educativas pelo
envolvimento de todos os intervenientes.

2.2. Promover ativamente o modelo de disciplina do
Agrupamento.

- Promoção da colaboração e Escola
de Pais.

2. 3. Assumir a Escola como espaço de cidadania e
expressão cultural e artística.

Défice socioeconómico, cultural e
educativo do meio (E.E.).

- Explicitação da organização e
trabalho da Escola.

3. 1. Construir modelos de avaliação setorizada com vista
à monitorização eficaz dos processos implementados.

Problemas de articulação entre os
diferentes níveis de ensino.
Dispersão geográfica das unidades
de ensino com reflexos na coesão e
consistência educativas e no
trabalho colaborativo.
Falta de condições materiais básicas
e equipamento na ESOB e na EBO

- Explicitação dos perfis de
desempenho de nível de ensino.
- Criação de condições para o
trabalho colaborativo.

3. Implementar a avaliação como mecanismo de
regulação da ação, instrumento de melhoria e
afirmação da qualidade.

3. 2. Promover a avaliação interna do Agrupamento como
regulador da qualidade do serviço educativo prestado.

- Melhoria progressiva das condições.

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo
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COMO FAREMOS?
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
Promover um serviço educativo de qualidade, devidamente estruturado, articulado e sustentado por uma intervenção educativa conscientemente assumida.
OBJETIVOS
OPERATIVOS
1. Implementar um
processo de
aprendizagem
escolar comum,
assente na
articulação de três
momentos
complementares
essenciais:
- compreensão –
definida como
processo de
ativação de
significados
particulares com
vista à criação de
significado
comum –
Aquisição e
articulação de
significado
(Aprendizagem
significativa);
- articulação –
assumida como
processo coletivo
de alargamento
do significado
inicial com vista à
criação ou
aperfeiçoamento
de estruturas –
Interação na aula
(Aprendizagem
cooperativa);
- apropriação –
entendida como
processo
individual de
consolidação do
conhecimento
construído –
estudo

OPERACIONALIZAÇÃO
LINHAS DE AÇÃO

1.1. Promover a
formação global do
aluno, tendo em
consideração as
dimensões:
- cognitiva (aquisição
e articulação de
conhecimentos);
- sócio-relacional
(atitude de
aprendizagem na
sala de aula);
- pessoal (atitude de
apropriação /
consolidação de
conhecimentos).

1.2. Assumir a aula
como espaço de
construção coletiva do
conhecimento pelo
desenvolvimento de
capacidades específicas
(atenção dirigida, interação cognitiva, relação
interpessoal),
traduzidas em atitudes
concretas, como garantes das dimensões
prioritárias do discurso
(conteúdo e relação).

Valores
implicados
Dimensão
cognitiva:
Conhecimento,
Rigor,
Qualidade
Dimensão sóciorelacional:
Cooperação,
Solidariedade,
Respeito,
Responsabilidade,
Tolerância,
Inclusão.
Dimensão
pessoal: Trabalho,
Responsabilidade,
Rigor,
Exigência,
Qualidade.

Estratégias/ Ações
▪ Definir critérios gerais de avaliação que contemplem as dimensões de aprendizagem
consideradas, garantindo a aquisição e desenvolvimento das competências inerentes.

▪ Estruturar cada dimensão de aprendizagem em função da aquisição dos valores, das
características e do perfil da turma (individual e de grupo), tendo em vista o perfil do
aluno de acordo com o nível de ensino.
 Organizar a explicitação nas turmas do processo de aprendizagem escolar
assumido;
 Inventariar estratégias, processos e procedimentos relativos ao
desenvolvimento de cada dimensão de formação de acordo com as
caraterísticas do grupo e o nível de ensino, com vista à criação de uma
plataforma de ação comum;
 Elaborar sistema de avaliação e controle da aquisição dos valores inerentes
a cada dimensão de formação, orientados para a progressão global do
aluno (turma) e para o controle institucional de evolução dos valores
trabalhados.
▪ Inventariar casos-problema de dificuldades de integração escolar e em situação de
risco para posterior encaminhamento e ativação de recursos (outras modalidades de
educação escolar: Educação Especial, Curso Profissional).

Cooperação,
Solidariedade,
Respeito,
Responsabilidade,
Tolerância,
Inclusão.

▪ Estabelecer no Conselho de Turma uma proposta de organização pedagógicodidática que tenha em conta o perfil da turma (individual e de grupo) e as finalidades
da aprendizagem a desenvolver traduzidas no Plano de Turma.

METAS

INDICADORES

- Definir critérios gerais de
avaliação de acordo com o
proposto em 100% das
áreas de aprendizagem
/disciplinas.
- Controlar a aquisição de
valores em 100% das
Turmas/Grupos de
aprendizagem.

- Cálculo da
percentagem obtida
(atas, documentos).

- Encaminhar 100% das
situações detetadas,
evitando casos de
abandono escolar.
- Conseguir 100% de
turmas com propostas de
organização claras.

- Cálculo da
percentagem
verificada (atas,
documentos e
instrumentos).

Diretos:
Conselho
Pedagógico,
Departamentos
Curriculares,
Conselhos de
Turma,
Professores.

- Número de alunos
encaminhados (atas
e documentos).

- Cálculo da
percentagem
verificada (atas).

▪ Envolver e responsabilizar a turma pela sua aprendizagem, promovendo e
controlando a gestão das condições básicas de interação e relação no trabalho
desenvolvido coletiva ou individualmente.

- Obter 100% de turmas
envolvidas na gestão da
disciplina na aula.

- Cálculo da percentagem verificada
(atas, documentos e
instrumentos).

▪ Ativar um modelo de aula que promova a aquisição de atitudes pessoais e de
relação que garantam a construção coletiva do conhecimento e a clarificação da
aprendizagem, através do desenvolvimento das capacidades de atenção dirigida, de
interação cognitiva e de relação interpessoal e sua avaliação efetiva.

-Obter 100% de
turmas/grupos de
aprendizagem com
autoavaliação da atitude
na aula.

- Cálculo da
percentagem
verificada (atas,
documentos e
instrumentos).

▪ Inventariar casos-problema para posterior encaminhamento e ativação de recursos
(apoio, intervenção corretiva ou disciplinar, GAA).

- Reduzir a 10% os casos
de atitudes inconvenientes
na aula.

- Participações, atas,
documentos, penas
disciplinares.
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INTERVENIENTES

Diretos:
Conselhos de
Turma, Diretores
de Turma,
Professores.
Indiretos:
Direção,
Conselho
Pedagógico,
Departamentos
Curriculares,
Coordenadores
de Diretores de
Turma,
Orientadores
de ano
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(Metodologias de
Estudo/Estudo
Acompanhado).

1.3. Garantir a
consciência e controle
da aprendizagem pelo
aluno.

Responsabilidade
Trabalho,
Rigor,
Exigência,
Inclusão.

Cooperação,
Respeito,
Responsabilidade,
Liberdade,
Tolerância.
1.4. Reforçar as
relações de
colaboração EscolaFamília/Meio.

Rigor,
Qualidade,
Cooperação,
Solidariedade,
Liberdade,
Tolerância.

▪ Organizar o processo de aprendizagem escolar como articulação de procedimentos
clarificadores do processo e monitorizadores da ação observada e avaliada, ao nível do
Conselho de Turma.
▪ Monitorizar o processo de aprendizagem do aluno em função das dimensões do
processo de aprendizagem, das competências consideradas e atitudes registadas, de
modo a possibilitar ao aluno o controle do mesmo.
▪ Mobilizar e ativar recursos e estratégias em função das lacunas e dificuldades
inventariadas ou das expetativas e competências evidenciadas.
▪ Garantir aos E. Educação níveis de informação sobre o Agrupamento, assegurando o
conhecimento dos critérios de avaliação, do processo de aprendizagem da Escola,
promovendo a orientação da sua ação e os processos de participação e colaboração.

- Conseguir 100% dos
alunos da turma com
informação sobre o seu
processo de
aprendizagem.

Cálculo da
percentagem
verificada (atas,
documentos e
instrumentos).

Diretos:
Conselho de
Turma, Diretor
de Turma,
Professores.

- Garantir a informação
sobre a Escola a 100% dos
E. Educação.

- Registos.

▪ Desenvolver ações que contribuam para a melhoria da relação educativa na família
e para a promoção da colaboração Escola-Família em articulação com as direções de
turma , GAA, Técnicas da CMOB
▪ Inventariar contextos familiares problemáticos na gestão do processo de
aprendizagem e de educação dos alunos, para posterior ativação de medidas de apoio
ou de mecanismos de responsabilização efetiva.

- Conseguir 60% de
participação/
envolvimento, em média,
dos E.E. no processo de
aprendizagem e/ou ações
do Agrupamento.

- Registos de
presença.

Diretos:
Direção,
Conselho de
Turma, Diretor
de Turma,
Grupo(s)
Específico(s) /
GAA

▪ Desenvolver parcerias com entidades e/ou instituições no âmbito da formação em
contexto de trabalho (FCT).

- Garantir 100% de
inserção de alunos em
FCT.

- Inventariação de
disponibilidades.

- Garantir 100% de
conhecimento do PE pela
comunidade educativa.

- Convocatórias,
Atas, reuniões,
observação

Promover a articulação sistemática do desenvolvimento do Projeto
Educativo com as diferentes estruturas de coordenação da ação
(Coordenadores de Departamento, Coordenadores de Directores de
Turma, Diretores de Turma).
Criar condições e promover o trabalho colaborativo como estratégia para a
promoção da qualidade das aprendizagens.

- Realizar 1
reunião/período.

- Convocatórias,
Atas, Documentos.

- Criar condições para,
pelo menos, 1 reuniões
por período de
grupo/disciplina.

- Atas, Documentos,
Observação.



Garantir a organização e gestão do Agrupamento, envolvendo todos os
intervenientes no processo através do aproveitamento das potencialidades
dos recursos humanos existentes (docentes, não docentes e discentes).

- 100% informação sobre
funções/responsabilidades
pedidas.



Estabelecer parcerias que contribuam para a melhoria da ação do
Agrupamento e a resolução das condicionantes da sua ação.
Promover a requalificação dos espaços e equipamentos das diferentes
unidades de ensino do Agrupamento.

- Promover, pelo menos, 2
contactos específicos por
ano para ultrapassar
condicionantes
identificadas da ação do
Agrupamento.

▪ Direção:
 Garantir o conhecimento do Projeto Educativo a toda a comunidade
escolar.



2. Promover uma
gestão participada,
assente em
critérios e
processos
explícitos, de
qualidade e de
rigor.

2.1. Garantir a coesão e
consistência educativas
pelo envolvimento de
todos os
intervenientes.



▪ Conselho Pedagógico:
 Supervisionar o desenvolvimento do Projeto Educativo na globalidade e nas
diversas dimensões consideradas.


Constituir um grupo de caraterização e de reflexão prévia sobre os
problemas pedagógico-didáticos que constrangem ação do Agrupamento
de Escolas, para posterior análise, discussão e decisão em plenário do
Conselho Pedagógico.

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo

- Efetuar 2 plenários por
ano para monitorização do
PE.
- Aprofundar a análise dos
problemas pedagógicos do
Agrupamento

Indiretos:
Comunidade
Educativa,
CMOB

Diretos:
Direção,
Comunidade
Educativa.

- Registos e
resultados.

- Convocatórias,
Atas, Documentos…

- Convocatórias,
Atas…
- Convocatórias,
atas, documentos e
orientações
produzidas,
instrumentos.
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Criação de grupos/seções que monitorizem o desenvolvimento das linhas
de ação do PE com base em dados objetivos para discussão alargado no
Conselho Pedagógico e posterior mobilização da ação.

▪ Coordenações intermédias:
 Promover a reflexão nas unidades de coordenação, desenhando a
sequência dos processos, inventariando as estratégias essenciais e
promovendo a construção e a aplicação de instrumentos indispensáveis à
operacionalização psicopedagógica da aprendizagem traduzida nas linhas
de ação.
▪ Conselhos de Turma:
 Orientar o funcionamento dos Conselhos de Turma para a gestão dos
problemas efetivos da Turma (especificidade da turma – itens próprios),
para além dos aspetos institucionais decorrentes da gestão global do
Agrupamento (itens comuns a todas as turmas).
▪ Serviços Especializados de Apoio (SPO, E. Especial, GAA):
 Garantir a articulação objetiva dos serviços especializados de apoio com as
orientações do Projeto Educativo do Agrupamento e o processo de
aprendizagem, numa perspetiva de inclusão efetiva, apesar da diferença de
processos de intervenção.


Promover a criação de projetos orientados para a inclusão de alunos com
NEE na dinâmica do Agrupamento e comunidade, em termos pessoais,
sociais e laborais.

▪ Estruturas de Apoio (Biblioteca, Sala de Estudo):
 Promover o uso da BE como recurso e mais-valia de aprendizagem ao
serviço de docentes e discentes;



2.2. Promover
ativamente o modelo
de disciplina do
Agrupamento .

Respeito,
Responsabilidade,
Solidariedade,
Cooperação,
Trabalho,
Rigor,
Exigência,
Qualidade,
Liberdade,
Tolerância,
Inclusão.

Geral:




inventariados com um
plenário por ano para cada
um deles.

- Efetuar, pelo menos, 2
reuniões por ano para
abordar temas
pedagógicos com
incidência no
Departamento/disciplina.

- Convocatórias,
atas, documentos e
orientações
produzidas,
instrumentos.

- Documentos,
Observação.

- Garantir 60% dos C.T com
itens específicos na ordem
de trabalhos (problemas,
dinâmicas, experiências,
…)
- Registo de
atividades.
- Aumentar em 10% por
ano as atividades de
inclusão dos alunos com
NEE.

- Processo de
inserção.

-Garantir 40% de inserção
laboral/formação
profissional dos alunos de
NEE a frequentar a fase
final da sua formação.
- Registo de
presença.
- Aumentar em 25% a
utilização da BE como
recurso efetivo da
aprendizagem
(professor/alunos).

Organizar o funcionamento da Sala de Estudo/Sala do Aluno
como recurso de aprendizagem e espaço de aprendizagem da
gestão do tempo.

- Aumentar em 25% a
utilização da Sala de
Estudo

Atualizar o modelo de disciplina do Agrupamento, orientado
prospetivamente para promoção e defesa da Escola, para a apropriação de
atitudes a cultivar em função da diferenciação da finalidade dos espaços
(aula, espaços exteriores, espaços específicos) e a prática de uma relação
interpessoal sustentada na vivência dos valores nucleares assumidos, num
processo de envolvimento efetivo dos alunos e demais intervenientes
(organização, gestão e avaliação (prémio) do desempenho).

- Garantir 100% de
informação sobre a
disciplina a promover na
Escola, sala de aula e
diferentes espaços
exteriores.

- PCT,
Convocatórias, Atas,
Registos,
Instrumentos.

Criar um grupo de estruturação, coordenação e gestão da disciplina no
Agrupamento (Gabinete de Apoio ao Aluno) que periodicamente apresente
relatório, com base em dados concretos, às instâncias de gestão e
coordenação pedagógica.

- Efetuar a análise do
processo de promoção da
disciplina no final de cada
período (Direção, C.P.).

- Documentos e
registos diversos
(participações,
processos,
ocorrências).

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo

Diretos:
Direção,
Conselho
Pedagógico,
Conselho de
Turma,
Turma,
Grupo(s)
Específico(s),
Assistentes
Operacionais.
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Melhorar os espaços, condições de trabalho e recursos (humanos e
materiais) das modalidades especiais de educação escolar (PCA, CEF, C.
Profissionais) com vista à diferenciação de metodologias e estratégias
pedagógicas em função da finalidade e caraterísticas da formação a
desenvolver.

Na Aula:
 Gerir a atitude de aprendizagem na aula em função das diretrizes das
linhas de ação do Projeto Educativo, do perfil da turma inscrito no Projeto
Curricular de Turma e da negociação estabelecida com a turma na gestão
das condições básicas de trabalho e aprendizagem.
 Estabelecer e promover condições de controlo, de interiorização de
atitudes e de incentivos junto das turmas em relação às atitudes básicas de
aprendizagem na aula.
No Polivalente, Refeitório, Bar e Espaço exterior:
 Definir a funcionalidade dos espaços exteriores, estabelecendo os
princípios e normas de funcionamento promotoras do autocontrolo
indispensável através do envolvimento dos diversos intervenientes
(professores, funcionários e alunos) e garantindo o seu controlo através da
mobilização dos alunos/turmas, premiando o seu empenhamento e
eficácia.
Nos Espaços específicos (Biblioteca, Sala de Estudo):
 Estabelecer princípios e normas de funcionamento, velando pelo seu
cumprimento rigoroso tendo em conta o respeito pela funcionalidade do
espaço em si mesmo e pelos demais frequentadores, garantindo níveis de
autocontrolo eficientes.

2.3. Assumir a Escola
como espaço de
cidadania e expressão
cultural e artística.

3. Implementar a
avaliação como
mecanismo de
regulação da ação,
instrumento de
melhoria e
afirmação da
qualidade.

3.1. Construir modelos
de avaliação setorizada
com vista à
monitorização eficaz
dos processos
implementados e à
garantia de resultados.

- Melhorar os resultados
Em15% no conjunto das
turmas consideradas.

- Atas, Registos,
Instrumentos.

- Atingir 30% das turmas
com atitude de Bom na
aula.

- Atas,
Instrumentos,
registos.

Indiretos:
Direção, C.P.

- Garantir a gestão e
controlo de espaços pelos
alunos, durante, pelo
menos, 50% de cada
período letivo.

- Documentos,
Registos.

Diretos:
Direção, Grupo(s)
Específicos,
Alunos,
Assistentes
Operacionais.

- Nº de participações
disciplinares nos espaços

- Registos.

Diretos:
Responsáveis do
setor.

Respeito,
Responsabilidade,
Cooperação,
Solidariedade,
Exigência,
Qualidade,
Liberdade,
Tolerância,
Inclusão.

▪ Organizar o Plano Anual de Atividades do Agrupamento em função de linhas de
ação prioritárias do Projeto Educativo, promovendo a participação integrada dos
diversos departamentos, de modo a garantir a diversidade de contributos, a
consistência na ação, combatendo a dispersão de atividades.

- Garantir o envolvimento
de, pelo menos, 3
departamentos em cada
ação do PAA.

- Processo de
organização,
relatório.

▪ Desenvolver ações que promovam e deem visibilidade à ação educativa e de
aprendizagem do Agrupamento (Página-net, publicações, redes sociais,
exposições, espetáculos próprios ou em resposta às solicitações do meio).

- Realizar, pelo menos,2
espetáculos multidisciplinares por ano e
envolvendo todo o 2º, 3º
ciclos e Ens Sec

- Registo de
participações das
disciplinas.

Rigor,
Qualidade.

▪ Avaliação geral:
 Implicar os órgãos de coordenação (Direção, Conselho Pedagógico,
Coordenação de Departamentos, Diretores de Turma, Conselhos de Turma)
na construção e análise criteriosa da avaliação global, para determinar o
peso efetivo e importância de cada dimensão/área de avaliação na
avaliação final;

- Fazer estudo para
determinação do peso
efetivo de cada área de
avaliação na avaliação
final.

- Grelhas de
avaliação por
disciplina.

- Reduzir em 10% o
insucesso escolar final e
disciplinar no
Agrupamento.
- Reduzir para 0,20% a taxa
de abandono escolar.

- Atas, Pautas,
registos.





Implicar o Conselho de Turma na organização do sistema de avaliação em
função da estrutura do processo de aprendizagem vigente no agrupamento
(compreensão, articulação, apropriação) e de acordo com os critérios
gerais e específicos de avaliação;

Mobilizar os Conselhos de Turma para a gestão efetiva da avaliação de
acordo com as com a organização pedagógico-didática traduzida no Projeto
Curricular de Turma e as situações-problemas da turma (absentismo,
abandono escolar, …).

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo

Diretos:
Diretor de
Turma, Conselho
de Turma,
Turma.

- Cálculo da
percentagem
verificada.

Diretos:
Comunidade
Educativa.

Diretos:
Direção,
Conselho
Pedagógico,
Diretor de
Turma, Conselho
de Turma,
Professores.

Indiretos:
Departamentos
Curriculares.
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3.2. Promover a
avaliação interna do
Agrupamento como
regulador da qualidade
do serviço educativo
prestado.

Rigor,
Qualidade,
Exigência.

▪ Avaliação cognitiva (aquisição e articulação de conhecimentos e competências):
 Estruturar o sistema de avaliação da aprendizagem cognitiva em si mesma
definido competências, processos, instrumentos, periodicidade no sentido
da sua monitorização efetiva;
 Implicar os Departamentos Curriculares na promoção de sistema apoiado
em critérios de rigor, qualidade e exigência na avaliação cognitiva, através
da aplicação de provas comuns por disciplina, elaboradas em trabalho
colaborativo, a alunos em idêntica situação escolar;
 Inventariar e categorizar dificuldades de aprendizagem no sentido de isolar
e controlar os fatores determinantes e mobilizar estratégias adequadas
(estratégias de compreensão leitora, estratégias cognitivas de
compreensão - construção de significado -, estratégias de autorregulação
cognitiva, diferenciação pedagógica);
 Criar condições e instrumentos para a monitorização sistemática da
aprendizagem cognitiva;
 Avaliar valores inerentes à aquisição de conhecimentos.
▪ Avaliação de atitudes de aprendizagem na aula (relação de aprendizagem na aula):
 Estruturar o sistema de avaliação de atitudes na aula (autocontrolo,
atenção dirigida, interação cognitiva, relação interpessoal) definido
processos, instrumentos, periodicidade no sentido da sua monitorização
efetiva;
 Mobilizar os alunos para a consciencialização dos processos de construção
do conhecimento na aula (conteúdo), conjuntamente com a
consciencialização da dinâmica das relações (ajudas, apoios, …);
 Inventariar atitudes de maior impacto negativo na aprendizagem na sala de
aula para determinar o seu peso específico no processo de aprendizagem e
organizar recursos de intervenção (formação, estratégias, mecanismos de
controlo);
 Criar condições e instrumentos para a monitorização sistemática das
atitudes de aprendizagem na aula;
 Avaliar a aquisição dos valores inerentes à relação na sala de aula.
▪ Avaliação dos hábitos de trabalho e do esforço na apropriação da aprendizagem
(trabalho individual):
 Estruturar o sistema de avaliação da aquisição de hábitos de trabalho e
organização pessoal, estabelecendo processos, instrumentos,
periodicidade no sentido da sua monitorização efetiva;
 Inventariar fatores de incumprimento das obrigações escolares e promover
estratégias e recursos de implementação de hábito de trabalho,
implementando medidas de cumprimento efetivo dos deveres e obrigações
estabelecidas;
 Criar condições e instrumentos para a monitorização sistemática da
aquisição de hábitos de trabalho;
 Avaliar a aquisição dos valores inerentes ao trabalho escolar individual.

- Proceder à inventariação
objetiva dos fatores que
obstaculizam a melhoria
do desempenho cognitivo.

- Tradução das
competências,
formulação das
questões, …

- Obter 30% dos grupos de
aprendizagem/turmas com
Bom na relação de
aprendizagem.

- Atas, registos,
instrumentos,
metas
estabelecidas.

- Conseguir 30% dos
grupos de aprendizagem
com Bom na aquisição de
hábitos de trabalho e
organização.

- Atas, registos,
instrumentos.

▪ Constituir um grupo, que inclua 1 docente de cada departamento, para
apresentar conselho pedagógico, em 2 momentos /ano, o nível da execução do
projeto educativo
▪ Estabelecer critérios de qualidade em relação às diversas áreas de avaliação, em
função dos objetivos definidos, das linhas de ação traçadas, das estratégias
preconizadas e das metas estabelecidas.
▪ Calendarizar o processo de avaliação interna em função da sua validade temporal,
mas articulando-o com eventual avaliação externa.

- Atingir uma avaliação de
Muito Bom resultante da
aplicação dos critérios de
avaliação definidos.

- Documentos,
Pautas, Atas,
Entrevistas.

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo

Diretos:
Direção,
Conselho
Pedagógico,
Grupo(s)
Específico.
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COMO AVALIAREMOS?
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO
Responsabilidade

Direção

Acompanhamento

Conselho
Pedagógico

Avaliação Interna
Avaliação

Conselho Geral

Avaliação Externa

Estratégias/Ações/Processos
 Avaliar o desenvolvimento do
Projeto Educativo, atribuindo
níveis de concretização aos
objetivos operativos, em função da
promoção das estratégias das
linhas de ação, tendo em conta as
metas estabelecidas, em trabalho
de análise do Projeto Educativo.

Critérios
- Estratégias/processos não implementados – Fraco (1)

Resultados
- Relatório de avaliação elaborado com base nos seguintes
dados:

- Estratégias/ processos organizados – Suficiente (2)
- Estratégias/processos em ação com resultados positivos – Bom (3)

- Cálculo do nível da linha de ação em função da média das
estratégias/ processos implementados;

- Estratégias/processos assumidos e com resultados positivos – Muito Bom (4) - Cálculo do nível do objetivo operativo em função da média
das linhas de ação em execução;
- Estratégias/processos autonomizados e com bons resultados – Excelente (5)
- Qualidade da realização de acordo com o nível do objetivo

 Avaliar o desenvolvimento do - Estratégias/processos não implementados – Fraco (1)
Projeto Educativo, atribuindo
níveis de concretização aos - Estratégias/ processos organizados – Suficiente (2)
objetivos operativos, em função da
promoção das estratégias das - Estratégias/processos em ação com resultados positivos – Bom (3)
linhas de ação, tendo em conta as
metas estabelecidas
e
as - Estratégias/processos assumidos e com resultados positivos – Muito Bom (4)
atividades inscritas no Plano Anual
de Atividades,
em
trabalho - Estratégias/processos autonomizados e com bons resultados – Excelente (5)
conjunto com as estruturas de
coordenação.
 Avaliar o Projeto Educativo do
Agrupamento em função da
qualidade da sua execução, na
- Nível de consecução dos objetivos (1 a 5)
perspetiva institucional interna e
na
perspetiva
externa
- Grau de desenvolvimento das estratégias (1 a 5)
(representação da instituição no
panorama nacional), tendo em
- Nível das metas atingidas (1 a 5)
conta a apreciação dos objetivos
definidos,
as
estratégias - Grau de satisfação dos intervenientes (1 a 5)
implementadas,
os
processos
desenvolvidos e os resultados
obtidos, salientando os pontos
fortes e fracos, bem como
propostas de melhoria.
Nota: O Conselho Geral é o órgão a quem está legalmente acometida a avaliação do Projeto Educativo, pelo que a
proposta de estratégia apresentada constitui, apenas, uma sugestão enquadrada no contexto global da
avaliação (Legislação: Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril: artigo 13º, nº1, alínea c) ).

- Relatório de avaliação elaborado com base nos
seguintes dados:
- Cálculo do nível da linha de ação em função da média das
estratégias/ processos implementados;
- Cálculo do nível do objetivo operativo em função da
média das linhas de ação em execução;
- Qualidade da realização de acordo com o nível do
objetivo.

- Relatório de avaliação, traduzindo os pontos fortes e
fracos, bem como os constrangimentos da ação e as
sugestões de superação para, finalmente, expressar o
nível (1 a 5) de desempenho institucional na execução
do Projeto Educativo.

- Tendo em conta o objetivo geral que orientou a
conceção e estruturação do Projeto Educativo do
Agrupamento, sugere-se ao Conselho Geral a apreciação
 Avaliar o desenvolvimento e a execução do Projeto Educativo, tendo como referência os dados inscritos nos da sua execução em relação à qualidade explícita do
relatórios periódicos de execução da Direção, a eficácia da ação do Agrupamento na Comunidade em geral e serviço educativo prestado.
outros que entenda pertinentes.
A avaliação externa é da competência do Ministério da Educação, através da Inspeção-Geral da Educação (Legislação: Lei 31/2002, de 20 de Dezembro: artigo 8º).

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro – Projeto Educativo
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Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro
2015/2016
Dia:

/

/ 201

Ass:

CRITÉRIOS PARA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS
Quantidade
Qualidade
Obs
ANO LETIVO 2015/16
Sopa

Prato
Quantidade
Qualidade
Obs dos níveis de ensino, deverão
1.
Na constituição de
turmas, em qualquer
prevalecer critérios de ordem pedagógica. Deve ser respeitada a
heterogeneidade, podendo o Diretor, no entanto, atender a outros critérios
Sobremesa
considerados promotores
do sucesso e combate
Variedade
Qualidade
Obs ao abandono escolar, após ouvir o
Conselho Pedagógico.
Dia:

/

/ 201

Ass:

1.1.
Na Educação Pré-escolar os grupos devem ser constituídos, sempre que
Sopa
possível, por um número equitativo de alunos, considerando sexo, idade e alunos
Quantidade
Qualidade
Obs
subsidiados;
1.1.1.
Prato Na matrícula das crianças devem ser observadas, sucessivamente, as
seguintes prioridades:Qualidade
Quantidade
Obs
a) Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro;
Sobremesa
b) Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente,
Variedade
Qualidade
Obs
de acordo com o artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro;
c) Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no
Dia:
/ artigo
/ 2014.º da Lei n.º 90/2001, de 20 Ass:
de Agosto;
Sopa d) Crianças que completem os 4 anos até 31 de dezembro;
Quantidade
Qualidade os 3 anos até
Obs
e) Crianças que completem
15 de setembro;
f) Crianças que completem os 3 anos entre 16 de Setembro e 31 de
dezembro;
Prato
Quantidade
Qualidade
Obs
1.1.2. Como forma de desempate em situação de igualdade, devem ser observadas
as seguintes prioridades:
Sobremesa
Variedade
a) Crianças mais Qualidade
velhas (em anos, mesesObs
e dias);
b) Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação
Dia:
/ pretendido
/ 201
Ass: em que este se insere;
ou o agrupamento de escolas
Sopa c) Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam,
comprovadamente,
na área de influência
Quantidade
Qualidade
Obs do estabelecimento de educação
pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artigo 24.º do
Decreto -Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro;
Prato
d) Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua
Quantidade
Qualidade
Obs
atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do
estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos
Sobremesa
previstos na alínea b) do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 542/79, de 31 de
Variedadedezembro; Variedade
Obs
PreenchaNa
numa
escala de 1de
a 5,matrícula
em que 5 = excelente;
3 = razoável
1.1.3.
renovação
na EPE deve
ser dada prioridade às crianças que
frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação pretendido,
aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas nas alíneas anteriores.
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Dia:

/

/ 201

Ass:

Sopa
1.2.
No início de ciclo
devem ser garantidas
Quantidade
Qualidade
Obsas orientações pedagógicas dadas
pelos docentes titulares do ciclo precedente, designadamente propostas de
divisão de turmas;
Prato
Quantidade
Qualidade
Obs
1.3. No 1º Ciclo as turmas são elaboradas tendo por objetivo a obtenção de
turmas com um só ano de escolaridade.
Sobremesa
Havendo necessidade de turmas mistas, são tidos em atenção os anos a combinar
face ao número de turmas/níveis
na escola;
Variedade
Qualidade existentes Obs
Dia:

/

/ 201

Ass:

1.3.1. No 1º ano de escolaridade, e quando os alunos admitidos pela primeira vez
Sopa
são distribuídos por mais do que uma turma, deve procurar manter-se o grupo
Quantidade
Qualidade
Obs
proveniente do pré-escolar, devendo ser fator a ter em conta a proximidade
etária;
Prato
1.3.2. Nos anos de continuidade
mantidos os grupos, salvaguardando
Quantidade
Qualidade devem ser Obs
casos especiais devidamente justificados, designadamente, propostas de divisão
de turma por motivos disciplinares e/ou pedagógicos;
Sobremesa
Variedade
Qualidade
Obs
-A distribuição dos alunos pelas turmas deverá ser feita de forma a manter o
equilíbrio relativamente à idade, sexo e área de residência;
Dia:

/

/ 201

Ass:

Sopa
-A distribuição dos alunos retidos far-se-á de forma equilibrada pelas várias
turmas,
Quantidade
tendo em atenção
Qualidade
o seu nível etário Obs
e estado de desenvolvimento, salvo a
criação ocasional de grupos homogéneos de alunos, tendo em vista colmatar
dificuldades
de aprendizagem ou desenvolver capacidades no sentido da promoção
Prato
de igualdade de oportunidades
Quantidade
Qualidade
Obs
-Só poderão ser constituídas turmas apenas com alunos retidos, nos casos em que
Sobremesa
é proposta a implementação de um projeto específico para a turma;
Variedade
Qualidade
Obs
-Deverão ser colocados na mesma turma, alunos vindos do estrangeiro com
dificuldades
especiais em Português, a fimAss:
de facilitar a prestação do apoio
Dia:
/ / 201
pedagógico
previsto;
Sopa
Quantidade
Qualidade
Obs
-Poderão ser criados grupos de homogeneidade relativa, desde que, de forma
devidamente justificada, promovam o sucesso escolar, permitindo a todos os alunos
Prato
colmatar
dificuldades de aprendizagem e desenvolver as suas capacidades;
Quantidade
Qualidade
Obs
-Serão tomadas em consideração as propostas dos Encarregados de Educação,
desde
que estas não contrariem as normas estipuladas;
Sobremesa
Variedade
Variedade
Obs
-O Encarregado de Educação poderá, no prazo de cinco dias úteis, após afixação
das
listas
das
turmas,
transferência
de turma do seu educando, por
Preencha
numa
escala
de 1 a 5,solicitar
em que 5 =aexcelente;
3 = razoável
escrito, fundamentando a razão desse pedido.
Ao diretor reserva-se o direito de indeferir este pedido por razões de caráter
pedagógico e do bom funcionamento da escola;
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Dia:

/

/ 201

Ass:

Sopa
-Quando por razõesQualidade
pedagógicas ou disciplinares
se mostre conveniente a
Quantidade
Obs
mudança de um aluno de uma turma para outra, tal poderá ser autorizado pelo
diretor, em qualquer momento do ano letivo, após parecer do Conselho de
Prato
Docentes, ou do Conselho de Turma.
Quantidade
Qualidade
Obs
Sobremesa
2.
As turmas serão constituídas:
Variedade
Qualidade
Obs
-Na educação pré-escolar por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças.
Quando
crianças de 3 anos de idade, o grupo
Dia:
/ se/trate
201 de um grupo homogéneo de Ass:
não deve ultrapassar as 15 crianças;
Sopa
Quantidade
Qualidade
Obs
-No 1º ciclo do ensino básico por 26 alunos, 20 alunos no caso de fazerem parte
da turma alunos com NEE de caráter permanente sempre que o Programa Educativo
Prato
Individual
especifique a necessidade de redução de turma;
Quantidade
Qualidade
Obs
-Do 5.º ao 12.º ano de escolaridade por um número mínimo de 26 alunos e um
máximo
de 30 alunos, 20 alunos no caso de fazerem parte da turma alunos com
Sobremesa
NEE de caráter permanente sempre que o Programa Educativo Individual
Variedade
Qualidade
Obs
especifique a necessidade de redução de turma;
Dia:

-Nos /7.º /e201
8.º anos de escolaridade, é deAss:
20 alunos o número mínimo para a
Sopa
abertura
de uma disciplina de opção do conjunto das disciplinas que integram as de
oferta
Quantidade
de escola;
Qualidade
Obs
- Nos cursos científico -humanísticos o número mínimo para abertura de uma
Prato
turma é de 26 alunos e de uma disciplina de opção é de 20 alunos;
Quantidade
Qualidade
Obs
-Considerando o regime de frequência por disciplinas, que se aplica aos cursos do
Sobremesa
ensino secundário, bem como o respetivo regime de avaliação, o aluno pode integrar
Variedade
Qualidade
Obs
mais
do que uma turma
de anos de escolaridade
diferentes, desde que os
respetivos horários sejam compatíveis.
Dia:

/

/ 201

Ass:

3.
Com base no contrato de autonomia e no DN nº 6/2014, nos 2º e 3º ciclos poderá
Sopa
ser constituída uma turma por cada ano e Estabelecimento de Ensino, para alunos
Quantidade
Qualidade
Obs
que apresentem resultados escolares acima da média no AEOB e cujos
encarregados de educação manifestem o seu interesse na inclusão dos seus
Prato
educandos
nestas turmas.
Quantidade
Obs de atividades curriculares e
Neste contexto, seráQualidade
desenvolvido um conjunto
extracurriculares de enriquecimento que permitam potencializar as suas
competências
Sobremesa e capacidades, visando:
.Criar um percurso
escolar que permitaObs
aos alunos a continuação de estudos
Variedade
Variedade
com elevado sucesso;
através3 de
um processo de ensino que promova
Preencha.Valorizar
numa escalaas
de aprendizagens,
1 a 5, em que 5 = excelente;
= razoável
a formação integral e integrada dos alunos, potencie a capacidade de resposta a
desafios, crie dinâmicas de auto superação e de partilha;
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Dia:

/

/ 201

Ass:

Sopa .Aumentar o envolvimento de pais/ encarregados de educação na vida do
AEOB;
Quantidade
Qualidade
Obs
.Dar cumprimento aos objetivos estratégicos do Projeto Educativo do
Agrupamento, nomeadamente na promoção do sucesso educativo, no aumento da
Prato
qualidade das práticas educativas e organizacionais, na intensificação da relação
Quantidade
Qualidade
Obs
Escola/Família;
Sobremesa
3.1.
Público-Alvo
-5º Ano
Variedade
Qualidade
Obs
Alunos que tenham obtido no 4º ano média mínima de 3,5 na avaliação interna e 3,5
na
externa de Português e Matemática,
não podendo ter nenhuma
Dia:avaliação
/ / 201
Ass:
classificação inferior a 3.
Sopa
Os alunos serão ordenados por ordem decrescente da média obtida em cada
Quantidade
Qualidade
Obs
uma das condições.
-7º Ano
Prato
Alunos que no 6º ano tenham obtido média mínima de 3,5 na avaliação externa a
Português
e Matemática
e 3,5 na avaliação final
Quantidade
Qualidade
Obsinterna, não podendo ter nenhuma
classificação inferior a 3; para este cálculo não é considerada a disciplina de EMRC.
Os
alunos serão ordenados por ordem decrescente da média obtida.
Sobremesa
-Anos intermédios
Variedade
Qualidade
Obs
Alunos que tenham obtido média mínima de 3,5 na avaliação final de ano, não
podendo ter nenhuma classificação inferior a 3; para este cálculo não e
Dia:
/ / 201
Ass:
considerada
a disciplina de EMRC.
Sopa
Os
alunos serão ordenados por ordem decrescente da média obtida.
Quantidade
Qualidade
Obs
NB: Sempre que os critérios acima ordenados não permita a constituição de turma,
os
restantes critérios serão avaliadas condições de elegibilidade para as vagas
Prato
restantes.
Quantidade
Qualidade
Obs
3.2. Em qualquer altura do ano poderá haver saídas de alunos destas turma,
Sobremesaproposta do respetivo Conselho de Turma, avaliada pelo Conselho
mediante
Variedade e autorizadaQualidade
Pedagógico
pelo Diretor. FatoresObs
decisórios para a proposta:
.Aplicação de medida disciplinar superior a repreensão registada;
inferiores a 3 na avaliaçãoAss:
de final de período;
Dia: .Nível/níveis
/ / 201
.Não
revelem
interesse
pela
atividade
escolar
Sopa
Sempre que haja vagas nas turmas avançadas, estas poderão ser ocupadas por
Quantidade
Qualidade
Obs
alunos que demonstrem perfil para as integrar.
Prato
4.
Mudança de Turma:
Quantidade
Qualidade

Obs

-Os pedidos de mudança de turma e/ou estabelecimento de ensino do AEOB,
devidamente
Sobremesa fundamentados, só podem efetuar-se para turmas/estabelecimentos
onde
haja vaga e depois
de ponderadas as Obs
implicações que podem advir para a
Variedade
Variedade
turma que recebe o aluno.
Preencha numa escala de 1 a 5, em que 5 = excelente; 3 = razoável

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 14 de julho de 2015

