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INTRODUÇÃO
Dando sequência ao anterior Projeto Educativo do Agrupamento,
que vigorou entre 2009 e 2013, subordinado ao lema “Educar na
cidadania”, este novo Projeto Educativo procura estabelecer
novos desafios para o Agrupamento de Escolas Mosteiro e
Cávado, orientando a sua atuação pelos princípios e indicadores
resultantes da participação dos diferentes agentes da comunidade
educativa.
Este Projeto Educativo define linhas de ação educativa para o
triénio 2013-2016, nos domínios da organização pedagógica e
curricular, da gestão estratégica e de recursos do agrupamento,
estabelecendo metas, estratégias e ações, com vista à melhoria
das condições de aprendizagem, dos resultados dos alunos e do
sucesso escolar; da melhoria das condições de equidade nos
domínios da cidadania e do desenvolvimento social; da melhoria
dos níveis de absentismo, da interrupção precoce do percurso
escolar e indisciplina e a melhoria da organização pedagógica do
agrupamento.
A construção do presente documento teve por base o contrato de
autonomia, assinado com o Ministério da Educação e Ciência em
outubro de 2013, o relatório do observatório de avaliação do
Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o relatório do Plano
Anual de Atividades, o relatório de avaliação do Plano de
Formação

e

os

relatórios

associados

aos

processos

de

autoavaliação do agrupamento, os quais foram decisivos para a
identificação de pontos fortes e dos aspetos a melhorar que estão
na origem da construção do plano estratégico que adiante se
apresenta.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Caracterização do agrupamento
A este agrupamento pré-existiu o Agrupamento de Escolas do Mosteiro assim designado
porque os estabelecimentos de ensino se situavam num raio de aproximadamente 3 km
em redor do Mosteiro de São Martinho de Tibães. Com a reorganização dos
agrupamentos, em 2003-04, deu-se a junção do Agrupamento de Escolas do Mosteiro
com a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Cávado, passando a designar-se por
Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado. No ano letivo 2013-14 foi assinado o
contrato de autonomia.
Território Educativo
Área (km²)

População

Densidade
(hab./km²)

5,36

5 363

1 000,6

3,15

3 726

1 182,9

Mire de Tibães

4,36

2 437

558,9

Padim da Graça

3,39

1 521

448,7

16,26

13047

802,4

Freguesia
União de freguesias de Merelim (São Paio),
Panóias e Parada de Tibães
União de freguesias de Merelim (São Pedro) e
Frossos

Total

Tabela 1 – Caracterização das freguesias em função da sua área e população.

No âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas
freguesias, as freguesias de Parada de Tibães e Frossos passaram a integrar a tabela,
no entanto não pertencem a este agrupamento de escolas.
Este agrupamento inclui três jardins de infância e sete escolas básicas (três com
educação pré-escolar e 1.º ciclo, outras três só com 1.º ciclo e uma com 2.º e 3.º ciclos)
que distam umas das outras, no máximo, três quilómetros.
Estabelecimentos de educação e ensino

Figura 1 – Estabelecimentos que integram o Agrupamento.
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Pessoal docente e não docente
O Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado conta com um quadro próprio de 97
docentes, dos quais oito não exercem funções no agrupamento. Este grupo é completado
por 11 docentes de outros quadros e 10 docentes profissionalizados contratados. Deste
universo, 4 estão a exercer funções na Educação Especial.
O serviço não docente é assegurado por uma chefe de serviços de administração
escolar, seis assistentes técnicos e trinta e seis assistentes operacionais distribuídos
pelos dez estabelecimentos que constituem o agrupamento de escolas.
Pais e encarregados de educação
Em relação às habilitações escolares dos pais dos alunos do agrupamento, 40% das
mães e 47% dos pais possuem, no máximo, o 6.º ano; no outro extremo, 6% dos pais e
6% das mães possuem, no mínimo, licenciatura. Em relação à sua situação profissional,
25% das mães estão desempregadas e 5% são domésticas; em relação aos pais, 14%
estão desempregados. Os grupos profissionais dominantes, tanto nas mães como entre
os pais, é o dos “operários, artífices e trabalhadores similares” (47% das mães e 49% dos
pais) seguido do grupo do “pessoal dos serviços e vendedores” (24% das mães e 20%
dos pais).
Alunos
O Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado contava, no final do ano letivo 2012-13,
com 253 crianças a frequentar a educação pré-escolar (14 grupos), 408 alunos a
frequentar o 1.º ciclo (21 turmas), 265 alunos no 2.º ciclo (11 turmas) e 384 alunos no 3.º
ciclo (17 turmas), perfazendo um total de 1310 alunos. Estes números representam uma
redução de cerca de 200 alunos nos últimos quatro anos. Em média, cada grupo da
educação pré-escolar era composto por 18,1 crianças; no ensino básico cada turma
tinha, em média, 19,4 alunos no 1.º ciclo, 24,1 alunos no 2.º ciclo e 22,6 alunos no 3.º
ciclo.
Destas crianças e alunos, trinta e quatro (3 na educação pré-escolar, 14 no 1.º ciclo, 5 no
2.º ciclo e 12 no 3.º ciclo) tinham necessidades educativas especiais de caráter
permanente e estavam a ser acompanhadas pela equipa de educação especial. Pela
gravidade da sua situação, 8 alunos usufruíam de currículos específicos individuais.
Em termos socioeconómicos, 16,3% dos alunos do agrupamento estavam incluídos no
escalão A de apoios da ação social escolar e 29,6% estavam enquadrados no escalão B.
Dezanove alunos tinham naturalidade de nove países diferentes, espalhados por quatro
continentes, não tendo o português como língua materna.
No dia 31 de agosto de 2013, a idade média dos alunos que terminaram a frequência de
cada um dos anos do 1.º ciclo era de 7,2 anos no 1.º ano; 8,3 no 2.º ano; 9,3 no 3.º ano e
10,2 anos no 4.º ano. No 2.º ciclo, essas idades médias eram de 11,3 anos no 5.º ano e
12,4 no 6.º ano. Finalmente, no 3.º ciclo, as médias das idades eram de 13,3 anos no 7.º
ano; 14,4 no 8.º ano e 15,5 anos no 9.º ano.
Relativamente à área de residência, cerca de 25% dos alunos que frequentavam a
escola-sede do agrupamento não residiam na sua área de influência, sendo provenientes
de freguesias vizinhas ou de outras freguesias da cidade e de concelhos vizinhos.
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Caracterização dos alunos pelos seus resultados académicos em 2012-13
Caracterizando o sucesso dos alunos do agrupamento, apresenta-se para cada ciclo as
taxas de transição (entre anos do mesmo ciclo) e as taxas de aprovação (nos anos
terminais de ciclo). Assim, verifica-se que as taxas de transição no último triénio (2010-11
a 2012-13) têm vindo a decrescer em todos os ciclos, mas de modo progressivamente
mais expressivo do 1.º até ao 3.º ciclo. No 1.º ciclo essas taxas baixaram de uma média
de 99,4% em 2010-11 para 97,9% em 2012-13; no 2.º ciclo, reduziram-se de 98,6% para
92,7% no ano findo; no 3.º ciclo, de 97,2% em 2010-11 e chegou-se a uma taxa média de
89,2% em 2012-13. No que respeita às taxas de conclusão de ciclo, elas variaram entre
2010-11 e 2012-13 de 100% para 98,3% no 4.º ano, de 98% para 87,3% no 6.º ano e de
90,8% para 89,5% no 9.º ano.
Comparando as taxas de transição/ aprovação no agrupamento com as taxas nacionais
homólogas, verifica-se que as do agrupamento são superiores em praticamente todos os
anos de escolaridade.
Analisados os resultados da avaliação interna nas disciplinas de Português e Matemática
nos anos terminais de ciclo e usando a escala de 1 a 5, constata-se que eles são sempre
positivos, variando entre 3,90 e 3,10 a Português e entre 3,70 e 2,89 a Matemática. Já a
avaliação externa apresenta resultados insatisfatórios no 9.º ano, tanto a Português (com
uma média de 2,44), como a Matemática (com uma média de 2,33). A diferença, em valor
absoluto, entre o nível médio das avaliações de frequência (avaliação interna) e o nível
médio das provas finais de ciclo (avaliação externa) varia entre 0,38 (Português do 6.º
ano) e 1,28 (Português do 4.º ano). O 2.º ciclo apresenta as menores diferenças entre as
avaliações interna e externa, tanto a Português como a Matemática (respetivamente 0,38
e 0,49).
Em termos de classificação na escala de 0 a 100 pontos das provas finais de ciclo, os
resultados a Português atingiram a média de 48% no 4.º ano, 50% no 6.º ano e 44% no
9.º ano. Na disciplina de Matemática, esses resultados foram de 60% no 4.º ano, 46% no
6.º ano e 41% no 9.º ano. Estes dados revelam uma descida consistente dos resultados a
Matemática, ao longo do ensino básico, tanto na avaliação interna como na avaliação
externa. Comparando as classificações médias do agrupamento com as classificações
médias nacionais, verifica-se que as diferenças variam entre +3% e -4% o que se
encontra dentro de um intervalo de insignificância.
Quanto à qualidade do sucesso, 75% dos alunos do agrupamento terminaram o ano
letivo de 2012-13 com sucesso em todas as disciplinas. Este dado global desdobrado por
ciclo apresenta os seguintes valores: 90% no 1.º ciclo, 71% no 2.º ciclo e 61% no 3.º
ciclo. O dado mais importante é a persistente descida da taxa de transição e conclusão
com sucesso em todas as disciplinas: se 93% dos alunos transitados do 4.º para o 5.º
ano o fazem com resultados satisfatórios a todas as disciplinas, gradualmente esta taxa
vai diminuindo até atingir o valor de 54% dos alunos transitados do 9.º para o 10.º ano.
Visto de outra perspetiva, em 2012-13, havia, no 1.º ciclo, 8 alunos a repetir o ano em
que se encontravam e o mesmo acontecia a 39 alunos do 2.º ciclo e a 27 alunos do 3.º
ciclo.
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Ainda caracterizando a qualidade do sucesso observada em 2012-13, as disciplinas do
1.º ciclo em que o sucesso é de maior qualidade (maiores percentagens de menções/
níveis mais elevados) são Estudo do Meio e Expressões Físico-Motoras. No 2.º ciclo os
melhores resultados são obtidos nas disciplinas de Educação Musical, Educação Visual e
Educação Tecnológica. Já no 3.º ciclo o destaque vai para as disciplinas de Tecnologias
de Informação e Comunicação e Oficina de Artes. Observando a extremidade inferior da
distribuição dos resultados, verifica-se que a disciplina de Matemática é aquela em que
se verificam os resultados mais baixos em todo o ensino básico.
Finalmente, não se verificaram casos de interrupção precoce do percurso escolar dos
nossos alunos, dado evidenciado pela inexistência de anulações de matrícula, abandono
ou exclusão por excesso de faltas. Todos os alunos que concluíram o 9.º ano
matricularam-se para prosseguir estudos no nível secundário.

Pontos fortes e aspetos a melhorar
Condições de aprendizagem, resultados dos alunos e sucesso escolar
Pontos fortes
 Taxas de transição e de conclusão de ciclo acima das médias nacionais;
 Promoção de intercâmbios com outras escolas e outras realidades culturais,
desportivas, económicas e sociais, não só de âmbito nacional, como europeu e,
ainda, com instituições do ensino superior;
 Alto nível de confiança e satisfação dos pais e encarregados de educação no
trabalho dos professores e no papel dos diretores de turma;
 Perceção muito elevada dos docentes em relação à criação de condições para a
promoção da leitura e da literacia, a capacidade das bibliotecas escolares em
contribuir para melhorar a qualidade do trabalho escolar e de competências dos
alunos;
 Atividades realizadas pelas bibliotecas escolares consideradas, pelos encarregados
de educação e alunos, como contributos muito positivos para estimular o interesse
pela leitura.
Aspetos a melhorar
 Aumento do grau de exigência no trabalho dos alunos;
 Aumento dos níveis de sucesso à disciplina de Matemática na avaliação interna e
externa;
 Diminuição da percentagem de alunos (25%) que transitam de ano com insucesso a
pelo menos uma disciplina;
 Aproximação dos resultados dos alunos nas provas finais de ciclo das médias
nacionais, tanto na disciplina de Português como na de Matemática;
 Diminuição da diferença entre os níveis médios da avaliação interna e da avaliação
externa;
 Reforço da articulação entre os projetos e as atividades propostas pelos conselhos
de turma e as planificações curriculares, de modo a melhorar as aprendizagens e os
resultados escolares.
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Condições de equidade tendo em vista a cidadania e o desenvolvimento social
Pontos fortes
 Diversidade de atividades com a participação da comunidade e elevada participação
dos alunos nos diferentes projetos, com maior destaque para os alunos dos 1.º e 2.º
ciclos;
 Qualidade das instalações, cuja limpeza obtém níveis de satisfação elevados, junto
da comunidade escolar;
 Aumento do número de utilizadores das bibliotecas escolares e dos empréstimos
domiciliários;
 Existência de uma associação de estudantes ativa.
Aspetos a melhorar
 Incentivo à participação dos pais e encarregados de educação na vida da escola;
 Conhecimento, por parte dos pais e encarregados de educação, dos normativos que
regem a escola.
Absentismo, interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina
Pontos fortes
 Existência de uma equipa de coordenação da ação disciplinar, nos domínios do
Reconhecimento, Prevenção e Intervenção, com acompanhamento personalizado
do cumprimento das medidas disciplinares corretivas;
 Perceção dos alunos do 1º ciclo da existência de um ambiente de segurança e
respeito entre alunos e entre alunos e professores;
 Elevado grau de satisfação por parte dos pais e encarregados de educação com o
ambiente existente entre os alunos e entre os alunos e professores;
 Consciência dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos da influência do seu comportamento na
avaliação;
 Taxa de abandono precoce de 0%.

Aspetos a melhorar
 Um número significativo de alunos dos 2.º e 3.º ciclos considerou as atividades
letivas pouco desafiantes e as metodologias pouco motivadoras;
 Relativamente ao ambiente de sala de aula, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos
consideram que o ambiente de respeito entre alunos nem sempre é promovido,
alguns admitem que há conflitos na sala de aula e que as regras nem sempre são
cumpridas.
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Organização pedagógica do agrupamento
Pontos fortes
 Divulgação dos relatórios da equipa de coordenação da autoavaliação, que permite
a reflexão conjunta sobre os aspetos avaliados;
 Parcerias com a Universidade Católica no âmbito do Serviço de Apoio à Melhoria
das Escolas;
 Autoavaliação periódica do trabalho desenvolvido pelas estruturas pedagógicas
intermédias;
 Plano plurianual de formação adequado, sendo as ações de formação
proporcionadas pelo agrupamento bastante diversificadas;
 Articulação dos projetos PROSEPE, aLeR+ e PESES, nomeadamente com a
educação pré-escolar e os 1.º e 2.º ciclos, como um aspeto gerador de trabalho
colaborativo e disseminador da partilha de boas práticas.
Aspetos a melhorar
 Adequada calendarização das atividades de enriquecimento curricular de forma a
não prejudicar o cumprimento dos programas das disciplinas;
 Rentabilização das bibliotecas escolares pelos docentes em atividades curriculares
e formativas relacionadas com a utilização das TIC e trabalhos de pesquisa;
 Decisão do conselho pedagógico sobre as ações a desenvolver, após a análise dos
resultados escolares apresentada pela equipa de coordenação da autoavaliação;
 Estabelecimento de princípios e critérios para o planeamento dos apoios aos alunos.

Constrangimentos e oportunidades
Constrangimentos
 Ausência de rede de transportes entre as diferentes escolas do agrupamento e
insuficientes ligações com a cidade;
 Os transportes escolares não apresentam as características de segurança e
conforto necessários;
 Diminuição progressiva do número de alunos no agrupamento;
 Equipamento informático insuficiente em algumas escolas do agrupamento quer
para alunos, quer para professores;
 Falta de recursos humanos para a vigilância e acompanhamento dos utilizadores da
biblioteca nas horas de maior afluência;
 Número insuficiente de assistentes operacionais para as necessidades do
Agrupamento, nomeadamente no acompanhamento de crianças com necessidades
educativas especiais;
 Baixa literacia da maioria das famílias;
 Desvalorização do conhecimento/ cultura por parte dos alunos;
 Dificuldades de algumas famílias acompanharem o processo educativo dos filhos;
 Recursos humanos insuficientes na área da Psicologia e Orientação Escolar, com
reflexos na qualidade do apoio e na orientação escolar e vocacional dos alunos;
 Falta de espaços adequados, na maioria dos jardins de infância e escolas do 1.º
ciclo, para a prática da atividade física e desportiva.
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Oportunidades
 O reforço das parcerias e protocolos com instituições e empresas para o
desenvolvimento de projetos;
 Reconhecimento e valorização do Agrupamento por parte dos mais variados setores
da comunidade;
 O plano de ação das bibliotecas escolares como promotor da dimensão cultural no
quotidiano do agrupamento;
 O trabalho colaborativo e a partilha de experiências pedagógicas, com resultados no
desenvolvimento das práticas educativas no agrupamento.
 Visibilidade do agrupamento através da divulgação de atividades e projetos
desenvolvidos.

MISSÃO E VISÃO
[..]
No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas
nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra.
Carlos Drummond de Andrade

Não é fácil ser jovem nos dias de hoje e já foi mais simples ser criança. A missão da
Escola é um desafio, porque queremos preparar as nossas crianças e jovens para as
pedras que vão encontrar no meio do caminho.
Queremos que aprendam a não desistir do caminho do sucesso, mas a enfrentá-lo, com
concentração, empenho e perseverança.
Queremos que aprendam a identificar, rigorosamente, cada pedra e guardá-la: fazer
várias leituras, calcular todas as hipóteses, experimentar várias técnicas e vários
métodos, fazer várias tentativas, por vezes sentir a dor da dificuldade, da quase
impossibilidade… mas nunca da desistência, do abandono do caminho, da busca da
trilha mais fácil, contornando as pedras inevitáveis. Há-as de todos os tamanhos, de
todas as cores, umas mais fáceis, outras mais difíceis de carregar, mas todas serão
necessárias à construção do conhecimento e à educação integral das nossas crianças e
jovens.
Queremos que os nossos alunos descubram a liberdade e o prazer dessa construção e
que ela os acompanhe pela vida fora. Sempre haverá pedras no caminho. Sempre.
Queremos que os nossos alunos enfrentem o futuro com responsabilidade, com
capacidade de resiliência, sentido de justiça, conscientes das escolhas feitas em
absoluta liberdade, que respeitem os valores da cooperação e da solidariedade
estejam preparados para as constantes alterações sociais, científicas, tecnológicas,
económicas, ambientais, fazendo sempre parte da solução e não do problema.
Queremos que os nossos alunos sejam autores conscientes da sua própria história,
comprometidos com o seu desenvolvimento intelectual, valorizando o conhecimento, a
aprendizagem ao longo da vida e possam dizer que são felizes.
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PLANO ESTRATÉGICO
Objetivo estratégico 1: Melhorar as condições de aprendizagem, dos resultados dos alunos e do sucesso escolar
Objetivos específicos
Melhorar os resultados
escolares

Diminuir a percentagem de
alunos que transita de ano
com insucesso a pelo
menos uma disciplina;

Metas a atingir

Ações / Estratégias

 Aumentar a taxa de sucesso escolar do conjunto  Constituição de grupos temporários de
dos alunos do agrupamento (medida pela taxa de homogeneidade relativa.
transição/aprovação) no mínimo dois pontos
 Realização de provas globalizantes em
percentuais.
todos os anos, começando pelas
disciplinas com maior insucesso.
 Elaboração de planos anuais de apoio ao
estudo nos 1.º e 2.º ciclos.
 Apreciação reflexiva por parte do
conselho pedagógico dos resultados
escolares da qual resultem tomadas de
decisão sobre as ações a empreender.
 Aumentar o número de alunos com níveis
 Constituição de grupos temporários de
4 e 5.
homogeneidade relativa.
 Execução do plano de ação tutorial
para a promoção do sucesso.
 Aumentar as competências de escrita nos alunos  Estabelecimento de protocolo com a
do 4.º ano.
Universidade do Minho para o
desenvolvimento de competências de
autorregulação na escrita em crianças do
4.º ano.
 Aumentar em dois pontos percentuais a taxa de  Cumprimento do plano de ação tutorial
sucesso escolar pleno do conjunto dos alunos do
para alunos com insucesso.
agrupamento (medida pela taxa de alunos
 Constituição de uma sala de estudo
transitados/ aprovados sem níveis inferiores a
presencial.
três).
 Criação de uma sala de estudo virtual
na plataforma Moodle.
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Intervenientes

Instrumentos de
medida

 Conselho pedagógico;
secções disciplinares;
conselhos de ano.

 Resultados dos alunos
(pautas).

 Conselhos de ano;
parcerias com outras
entidades.

 Alunos distinguidos no
quadro de mérito.

 Universidade do Minho;  Relatórios de
docentes do 4.º ano.
autoavaliação do
Conselho de 4.º ano.

 Conselhos de ano;
conselhos de turma;
bibliotecas escolares.

 Número de alunos que
transita sem níveis
inferiores a 3.
 Número de alunos que
frequentam as salas de
estudo.
 Número de docentes e
alunos que frequentaram
a sala de estudo virtual.

Aproximar os resultados
dos alunos nas provas
finais de ciclo das médias
nacionais.

 Superar a média nacional em, pelo
menos, 0,35 na escala de 0 a 5 de
todas as provas finais de ciclo
realizadas pelos alunos internos do
agrupamento

Diminuir a diferença entre
os níveis médios da
avaliação interna e da
avaliação externa.

 Assegurar que a diferença em valor
absoluto, entre a média das
classificações internas de frequência e
a média das classificações das provas
finais de ciclo não exceda 0,15 na
escala de 0 a 5.

Intervir precocemente na
deteção e resolução de
problemas que interfiram
negativamente nos
resultados escolares.

 Encaminhar e assegurar
acompanhamento de todos os alunos
sinalizados.

Fomentar a qualidade dos
trabalhos dos alunos
realizados autonomamente.

 Realizar atividades e trabalhos que
promovam aprendizagens
significativas.

Alargar e aprofundar os
hábitos de leitura da
comunidade educativa.

 Aumentar em 2% os índices de
empréstimo domiciliário.
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 Atribuição, maioritariamente, dos apoios às
disciplinas de Português, Matemática e
Inglês, pelo menos nos 5.º, 6.º e 9.º anos de
escolaridade.
 Aposta prioritária no apoio educativo a
Português nos 1.º e 2.º anos e a
Matemática nos 3.º e 4.º anos.
 Elaboração e desenvolvimento de um plano
de prolongamento do ano letivo com
atividades de apoio ao estudo nos 1.º e 2.º
ciclos, para a realização de provas finais de
ciclo.
 Elaboração e desenvolvimento de um plano
de apoio extraordinário para testes
intermédios e provas finais no 3.º ciclo.
 Estabelecimento de protocolo com o Centro
Paroquial e Social de Mire de Tibães.
 Assinatura de protocolo com a Equipa Local
de Intervenção.
 Plano de ação dos serviços de psicologia e
orientação.
 Articulação entre as atividades e trabalhos
propostos pelos conselhos de turma, no
respeitante à planificação e exploração de
conteúdos curriculares.
 Realização de reuniões dos conselhos de
ano/ turma para a articulação de atividades/
trabalhos e definição do número de
trabalhos a solicitar aos alunos.
 Cumprimento das ações do plano de
promoção de leitura do agrupamento.

11

 Coordenadores dos
conselhos de ano.

 Dados da avaliação
externa dos alunos do
agrupamento e dados
das médias nacionais.

 Coordenadores de
conselhos de ano;
secções disciplinares de
Português, Matemática e
Inglês.

 Resultados dos alunos
nas avaliações interna
e externa.

 Centro Paroquial e Social
de Mire de Tibães;
Equipa Local de
Intervenção; Equipa de
educação especial;
Psicóloga.
 Coordenadores dos
conselhos de ano;
conselhos de turma.

 Relatórios técnicos.
 Número de
encaminhamentos e
número de alunos
apoiados.

 Bibliotecas escolares;
Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva; conselhos de
turma.

 Dados estatísticos das
bibliotecas escolares.
 Planos de leitura da
turma.

 Planos de turma.

Desenvolver um conjunto
de literacias (de
informação, dos média e
digitais) essenciais à
aprendizagem e ao
sucesso educativo.
Premiar o valor, o mérito e
a excelência dos alunos.

 Realizar, pelo menos duas atividades
de articulação curricular , com recurso
a ferramentas tecnológicas.

 Aumentar em 5% o número de alunos
distinguidos.

Melhorar as metodologias
de trabalho dos docentes
do agrupamento.
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 Planificação e articulação de conteúdos
programáticos com vista ao ensino
contextualizado das diferentes literacias nos
programas escolares.
 Execução do plano de melhoria das
bibliotecas escolares.
 Revalorização do quadro de mérito pela
qualidade da participação em atividades
ligadas à arte, ciência, desporto e literatura.
 Revalorização do quadro de valor, dando
maior visibilidade ao desenvolvimento dos
alunos nos domínios do voluntariado e da
superação de dificuldades, ações de caráter
social.
 Elaboração de um plano de formação
abrangente que vá ao encontro das
necessidades formativas dos docentes.
 Realização de ações formativas de curta
duração, com recursos do agrupamento, no
âmbito das TIC.
 Elaboração e execução do plano de ação
para a melhoria da prática letiva.
 Elaboração de um plano com vista à
supervisão pedagógica.
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 Bibliotecas escolares;
conselhos de turma;
secções disciplinares.

 Número de atividades
planificadas e
executadas

 Equipa de Coordenação
da Ação Disciplina;
Associações de pais;
Juntas de freguesia.

 Relatório da Equipa
de Coordenação da
Ação Disciplinar

 Centro de formação;
conselho pedagógico;
docentes formadores;
psicóloga.

 Relatórios de
avaliação do plano de
formação do
agrupamento.

Objetivo estratégico 2: Melhorar as condições de equidade tendo em vista a cidadania e o desenvolvimento social
Objetivos específicos
Incentivar à participação dos
pais na vida da escola.

Metas a atingir

Ações / Estratégias

 Pelo menos, 70% dos pais serem
conhecedores dos documentos
orientadores do agrupamento.

 Divulgação dos documentos orientadores
no site da escola.
 Envio dos documentos para as associações
de pais.
 Convite à participação dos pais e
encarregados de educação na construção
dos documentos orientadores do
agrupamento.
 Lançamento de questionários aos EE.
 Organização e dinamização de eventos
com a participação e contributo dos pais.

 Desenvolver, pelo menos, 2
atividades de promoção de leitura
por ano abertas aos pais, em
cada estabelecimento.

Oferecer experiências que
promovam o desenvolvimento
pessoal e social.

 Aumentar em 2% a participação
de pais nas reuniões e em
atividades da escola.

 Realização de, pelo menos, uma reunião
anual com as associações de pais e
encarregados de educação do
agrupamento, visando a articulação entre
as mesmas.
 Apoio às iniciativas das associações de
pais, cedendo espaços e equipamentos ou
envolvendo a escola na sua promoção ou
organização.

 Rentabilizar os protocolos
estabelecidos e ou a estabelecer
na área de desenvolvimento
pessoal e social.

 Criação de um grupo equipa de canoagem
em parceria com o Clube Náutico de Prado.
 Desenvolvimento do projeto “ Lições para
todos - ser, viver e incluir a diferença”,
parceria com a Santa Casa da Misericórdia.
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Intervenientes

Instrumentos de medida

 Diretores de turma.

 Dados obtidos em
questionários.

 Projeto aLer+;
coordenadores de
estabelecimento; equipa
de coordenação de ação
disciplinar.
 Coordenadores de
estabelecimento;
docentes titulares;
associações de pais.

 Registos do projeto e da
avaliação das atividades.

 Clube Náutico de Prado;
desporto escolar.
 CERCI; Santa Casa da
Misericórdia; alunos de
todos os níveis do
agrupamento.

 Número de alunos a
frequentar.
 Número de alunos
envolvidos no projeto.

 Registo das presenças dos
pais nas reuniões.
 Número de reuniões
realizadas.
 Número de atividades da
iniciativa das associações
de pais.

 Participar anualmente em, pelo
menos, duas iniciativas culturais
de âmbito distrital ou nacional

Promover o desenvolvimento
integral dos alunos com NEE.

 Celebrar, pelo menos, mais um
protocolo, no âmbito da educação
especial.
 Realizar atividades lúdicas,
envolvendo outros docentes que
não os da educação especial.

Promover o desenvolvimento
integral dos alunos, fomentando
atitudes participativas e
responsáveis necessárias à boa
integração na vida social.

 Realizar, pelo menos, duas
reuniões com os alunos da escola
com vista à participação
democrática na vida da escola.
 Melhorar as condições de convívio
e estudo existentes na escola.
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 Desenvolvimento do Projeto de Educação
para a Saúde e Educação Sexual em
parceria com o Centro de Saúde, para
aconselhamento e encaminhamento técnico.
 Sessões de esclarecimento.
 Rastreios.
 Participação em exposições no Mosteiro de
Tibães com trabalhos dos alunos.
 Participação dos alunos em concursos de
leitura e de escrita.
 Participação dos alunos na Feira do Livro de
Braga com atividades de leitura e/ou teatro.
 Reformulação de procedimentos de
referenciação, avaliação, monitorização e
encaminhamento na educação especial.
 Estabelecimento de parcerias com o
município e empresas locais no sentido de
alargar o leque de atividades e da
implementação dos planos individuais de
transição.
 Realização de ações de formação em
educação especial.
 Criação de condições para a participação
consciente e responsável nos atos eleitorais:
delegados de turma, associação de
estudantes e outros.
 Criação de uma ludoteca.
 Apetrechamento da sala do aluno.
 Envolvimento das associações de
estudantes e de pais e encarregados de
educação na procura de soluções para a
melhoria da sala do aluno.
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 PESES; Centro de Saúde
de Ruães.

 Relatórios de avaliação
apresentados pela equipa
PESES.

 Mosteiro de S. Martinho
de Tibães; Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva;
Câmara Municipal de
Braga

 Número de alunos/ turmas a
participar nas atividades

 APECDA; Empresa
“Fiação da Graça”; ELI;
equipa de educação
especial.

 Relatório de autoavaliação
da secção de educação
especial.
 Parcerias e protocolos
efetivados no âmbito da
educação especial.
 Relatório do plano de
formação do agrupamento.

 Delegados e
subdelegados de turma;
associação de
estudantes
 Associação de pais;
associação de
estudantes; direção.



 Melhoramentos efetuados na
sala do aluno.

 Aumentar o número de
trabalhos produzidos pelos
alunos nos diferentes meios
de comunicação e difusão
internos.
 Oferecer atividades de
complemento curricular,
diversificadas e
enriquecedoras
 Assegurar o bom
funcionamento das AAAF
(atividades de animação e
apoio à família) em todos os
jardins de infância.

Envolver os alunos na
concretização de projetos
promotores de excelência,
inovação e empreendedorismo.

 Aumentar o número de
alunos inscritos nos clubes
existentes e participantes em
projetos.
 Alargar o âmbito de
intervenção do projeto
“Solidariedade ativa”.

 Concretizar o plano de
transição do agrupamento.
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 Contributos dos alunos nos blogues, jornal,
boletins informativos, exposições e participação
nos clubes do agrupamento.

 Bibliotecas escolares;
Projeto Comunicação;
Coordenadores de
projetos

 Participações de alunos nos
meios de comunicação e
difusão do agrupamento.

 Atividades de enriquecimento curricular do 1.º
ciclo: Inglês, Atividade Física e Desportiva,
Expressão Plástica e Ciências Experimentais.

 Município; recursos do
agrupamento.

 Frequência de alunos nas
atividades disponíveis.

 Estabelecimento de protocolos com as entidades
parceiras, de modo a assegurar o serviço de
refeição e prolongamento de horário, de acordo
com as necessidades das famílias.
 Execução dos planos de atividades das AAAF
elaborados em articulação com a componente
letiva.
 Realizar, pelo menos, uma reunião por ano com
os delegados de turma.
 Ações de divulgação dos clubes com o
envolvimento da associação de estudantes.
 Realização de atividades de articulação curricular
no âmbito da leitura, preservação do ambiente, da
sustentabilidade, da saúde, do desporto, da
solidariedade e da comunicação.
 Criação de grupos de alunos com funções no
âmbito do voluntariado e da ação social.
 Realização de atividades de acolhimento com
vista à redução dos efeitos negativos detetados na
transição dos alunos entre ciclos.

 Juntas de freguesia;
associações de pais;
Instituições particulares
de solidariedade social.

 Número de crianças que
frequentam as AAAF

 Projetos e clubes: aLer+;
PROSEPE; PESES;
Desporto Escolar;
Solidariedade Ativa;
Comunicação.
 Associação de
estudantes.

 Número de inscrições nos
clubes e projetos do
agrupamento.
 Relatórios de avaliação dos
projetos

 Alunos; docentes.

 Atividades realizadas, no
âmbito do plano de transição.
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Objetivo estratégico 3: Diminuir os níveis de absentismo, interrupção precoce do percurso escolar e indisciplina
Objetivos específicos

Metas a atingir

Melhorar o ambiente de sala de
aula.

 Diminuir o número de
ocorrências registadas em
sala de aula.

Melhorar as condições de
convivência no agrupamento.

 Diminuir o número de
ocorrências de
comportamentos reincidentes
de infrações ligeiras e/ ou
graves.
 Diminuir o número de
retenções repetidas.
 Manter a taxa de abandono
escolar próxima do valor
zero.
 Manter a taxa de matrícula
no ensino secundário,
próxima de 100%.
 Proporcionar oferta formativa
na área dos cursos
vocacionais no 3.º ciclo.

Evitar situações de desistência
e desinteresse pela vida
escolar.
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Ações / Estratégias

Intervenientes

 Definição e uniformização de regras a observar na
sala de aula.
 Execução do plano de ação para melhoria da
prática letiva.
 Identificação célere de situações de indisciplina.
 Organização e uniformização de procedimentos.
 Acompanhamento de alunos no cumprimento de
medidas corretivas e ou sancionatórias.

 Conselhos de turma/ ano;
psicóloga.

 Relatórios da equipa de
coordenação da ação
disciplinar

 Equipa de coordenação
da ação disciplinar;
diretores de turma;
famílias.

 Relatórios periódicos da
equipa de coordenação da
ação disciplinar.

 Aplicação do plano de ação tutorial para alunos
retidos.
 Execução do plano de ação dos Serviços de
Psicologia e Orientação (SPO).

 Professor tutor; famílias;
SPO.
 Equipa de Educação
Especial

 Número de planos de ação
tutorial aplicados com
sucesso.
 Taxa de abandono escolar.

 Levantamento do número de alunos com perfil
para a frequência de cursos vocacionais.
 Formalização de candidaturas para a
implementação de cursos vocacionais.

 Conselhos de ano;
conselhos de turma; SPO.

 Cursos vocacionais em
funcionamento.
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Instrumentos de medida

Objetivo estratégico 4: Melhorar a organização pedagógica do agrupamento
Objetivos específicos

Metas a atingir

Melhorar as práticas
organizacionais do
agrupamento.

 Manter o protocolo com a
Universidade Católica no
período de vigência do
projeto educativo.

Desenvolver uma cultura de
autoavaliação permanente em
todos os domínios da ação do
agrupamento.

 Realizar a autoavaliação em
todas as estruturas, serviços
e equipas.

Promover a gestão curricular
articulada e o trabalho
colaborativo.

 Realizar, pelo menos, uma
reunião de conselho de ano
por período.

Assegurar a boa integração e a
articulação de atividades e
projetos.

 Reduzir e/ ou calendarizar as
atividades de modo a que
não impliquem interrupção
letiva.
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Ações / Estratégias
 Reuniões periódicas com o representante da
Universidade Católica no âmbito do serviço de
apoio à melhoria das escolas.
 Planeamento e monitorização do processo ensinoaprendizagem pelas equipas pedagógicas/
conselhos de ano.
 Desenvolvimento do plano de ação da equipa de
coordenação da autoavaliação.
 Realização de reuniões periódicas para aferição
do cumprimento de planos e programas.
 Organização pedagógica em conselhos de ano.
 Realização de sessões de trabalho semanais
entre coordenadores de conselho de ano.
 Reuniões de conselhos de ano.
 Sessões de trabalho entre docentes da mesma
disciplina e ano de escolaridade.
 Estabelecimento de princípios a observar na
realização das atividades.
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Intervenientes

Instrumentos de medida

 Universidade Católica.

 Documentos produzidos.

 Equipa de coordenação
da autoavaliação;
coordenadores das
estruturas, serviços e
equipas.
 Docentes.

 Relatórios de autoavaliação.

 Conselho pedagógico;
equipa de coordenação
de atividades e projetos.



 Número de reuniões e
sessões de trabalho
realizadas.

Rentabilizar os recursos do
agrupamento.

 Utilizar todos os tempos
disponíveis nos horários dos
docentes.
 Manter a circulação de
documentos de apoio ao
currículo pelas escolas do
agrupamento.

Melhorar as condições de
trabalho e de estudo nos
diferentes estabelecimentos do
agrupamento.
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 Constituição e gestão de uma bolsa de horas
para atividades de apoio educativo, constituída
por gestão flexível das frações não incluídas nos
horários semanais dos docentes.
 Organização do plano de ação dos apoios
educativos e apoios pedagógicos.
 Regulamento específico de cumprimento do
serviço docente.
 Coadjuvação e/ou lecionação de AEC por
docentes do agrupamento.
 Empréstimo e circulação do fundo documental
nas escolas do agrupamento estipulado no
documento Política de Desenvolvimento da
Coleção
 Diligenciar o funcionamento da Internet em todos
os estabelecimentos.
 Apetrechamento progressivo dos
estabelecimentos com recursos documentais de
apoio ao estudo.
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 Bibliotecas escolares;
 Biblioteca Lúcio Craveiro
da Silva
 Rede Concelhia de
bibliotecas escolares

 Número de tempos
aplicados para a
implementação dos apoios;
 Horários dos docentes;
 Livros de ponto;
 Número de documentos e
equipamentos requisitados.

 Município/ juntas de
freguesia;
 associações de pais.



MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO
A monitorização e acompanhamento do projeto educativo serão realizados pela equipa de
coordenação da autoavaliação que, para o efeito, construirá um dispositivo de avaliação.
Anualmente, o diretor apresenta em reunião geral aos docentes as linhas orientadoras do
projeto educativo.
O projeto educativo será divulgado na página de internet do agrupamento
www.mosteiroecavado.net e disponibilizado em suporte de papel para cópia/ reprodução na
reprografia da sede do agrupamento; em suporte de papel para consulta, em todos os edifícios
escolares, assim como na biblioteca da escola sede.

ANEXOS
Anexo 1: Estrutura organizativa do agrupamento;
Anexo 2: Matrizes curriculares;
Anexo 3: Critérios de constituição de turmas e de elaboração de horários dos alunos.

Documento analisado em C.P. em 08-01-2014 e aprovado em C.G. em 10-01-2014
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Anexo 1 - ORGANOGRAMA DO AGRUPAMENTO

Conselho Geral

Diretor

Outras Estruturas,
Equipas e Serviços

Conselho Pedagógico

Conselho
Administrativo

Serviços
Administrativos
Departamentos
Curriculares

Conselhos
de Ano

Secções
Disciplinares

Conselhos de
Turma

Diretores/
Titulares de
Turma

Coordenação
de Atividades e
Projetos

Coordenação
das
Bibliotecas
Escolares

Equipa de
Coordenação
da
Autoavaliação

Equipa de
Educação
Especial

Desporto
Escolar
aLer+
PESES
PROSEPE
eTwinning
Solidariedade
Ativa
Jornal Escolar
Comunicação
PTE
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1

Equipa de
Coordenação
da Ação
Disciplinar

Serviço de
Psicologia e
Orientação

Anexo 2 - Matriz Curricular 2013-17
Carga horária semanal

1º CICLO

1º ano - 2º ano - 3º ano - 4º ano

COMPONENTES DO CURRÍCULO
ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES

EDUCAR NA CIDADANIA

ÁREAS DISCIPLINARES
(frequência obrigatória)

horas

minutos

TEMPOS DE 60

PORTUGUÊS

7,5

450

7,5

MATEMÁTICA

7,5

450

7,5

ESTUDO DO MEIO

4

260

4

OFERTA COMPLEMENTAR

1

60

1

APOIO AO ESTUDO

2

120

2

Artísticas

2

120

2

Físico-motoras

1

60

1

25

1520

25

Intervalo manhã (não letivo: 30')

0,5

150

0,5

Intervalo tarde (não letivo: 30')

0,5

150

0,5

0,75

45

1

AEC

5

300

5

TOTAL COM AEC

30

1820

30

EXPRESSÕES

TOTAIS

E.M.R.C. (frequência facultativa)

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
1º e 2º ANOS

3º e 4º ANOS

horas

minutos

tempos 60

horas

minutos

Inglês

1

60

1

2

120

tempos
60
2

Educação Fisica

2

120

2

2

120

2

Artes Plásticas

2

120

2
1

60

1

5

300

5

Ciências Experimentais
TOTAIS
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300

5

1

2º Ciclo
Componentes curriculares
Português
Inglês
História e Geografia de Portugal
Matemática
Ciências Naturais
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Musical
Educação Física
Educação Moral e Religiosa
SUBTOTAL
Oferta Complementar
Apoio ao Estudo
Total c/ EMR
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Fase de transição

Cargas horárias
5.º Ano
6.º Ano
Totais
90'+90'+90' 90'+90'+90'
540
90'+45'
90'+45'
270
90'+90'
90'
270
90'+90'+90' 90'+90'+90'
540
90'+45'
90'+45'
270
90'
90'
180
90'
90'
180
90'
90'
180
90'+90'
90'
270
45'
45'
90
1485
1305
2790
90'
90
45'x4
45'x6
450
1665
1665
3330
45' x 7
45' x 9

2

2013-14
5.º Ano
6.º Ano
90'+90'+90' 90'+90'+90'
90'+45'
90'+45'
90'+90'
90'+45'
90'+90'+90' 90'+90'+90'
90'+45'
90'+45'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'+90'
90'+45'
45'
45'
1485
1395
45'
45'x5
45'x5
1710
1665
45' x 8
45' x 11

3º
Ciclo
FASE TRANSITÓRIA
Componentes curriculares
Português
Inglês
Língua Estrangeira II
História
Geografia
Matemática
Ciências Naturais
Físico-Química
Educação Visual
Tecnologias de Informação e Comunicação
Oferta de Escola
Educação Física
SUBTOTAL
Educação Moral e Religiosa
Oferta Complementar
Total c/ EMR
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2014-17

2013-14

Cargas horárias
7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano
90'+90'+4 90'+90' 90'+90'+9
5'
0'
90'+45'
90'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'
90'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'
90'+45'
90'+90'+4 90'+90'+4 90'+90'+4
5'
5'
5'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'
90'
90'+45'
90'
90'
90'+45'
90'+90'
90'
1530
1485
1485
45'
45'
45'
90'
90'
1665
1620
1530
45 x 9
45 x 6
45 x 8

Cargas horárias
7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano
90'+90'+4 90'+90'+4 90'+90'+4
5'
5'
5'
90'+45'
90'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'
90'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'
90'+45'
90'+90'+4 90'+90'+4 90'+90'+4
5'
5'
5'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
90'
90'
90'+45'
45'
45'
45'
45'
90'+45'
90'+45'
90'+45'
1530
1485
1485
45'
45'
45'
90'
90'
1665
1620
1530
45 x 11
45x10
45x10

Totais
675
360
360
360
360
675
405
405
315
90
90
405
4500
135
180
4815
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Anexo 3 - Critérios de Constituição de turmas

I.

Critérios para a constituição das turmas

Constituem critérios de formação de turmas deste agrupamento as orientações emanadas do Despacho n.º 5048-B/2013, de 12 de abril, e
respetiva retificação, que estabelece os procedimentos para a concretização das normas da distribuição de alunos e constituição de turmas, no que
respeita aos ensinos, pré-escolar, básico e secundário. Para além deste normativo, seguidamente, elencam-se os critérios e os procedimentos a
adotar.

1. PROCEDIMENTOS
O processo de constituição de turmas é elaborado da seguinte forma:
No Pré-escolar - A formação das turmas deverá ser realizada pelo diretor com o apoio das coordenadoras de estabelecimento e do professor de
educação especial;
No 1.º ciclo – A formação de turmas do 1.º ano de escolaridade será feita, preferencialmente, pelo coordenador de estabelecimento, sob a
coordenação do diretor ou em quem delegue esta função e do professor de educação especial;
Nos 2.º e 3.º Ciclos – A constituição das turmas dos 2.º e 3.º ciclos realiza-se após a saída dos resultados da avaliação do terceiro período, por
equipas coordenadas pelos coordenadores de ano e constituídas pelos titulares de turma do 1º ciclo, pelos diretores de turma e pelos professores
de educação especial.

Rua da Veiguinha | 4700-760 PANÓIAS-BRG
Telefone: 253 300 620 | Diretor: 253 300 622 | Telemóvel: 961 536 540 | FAX: 253 623 600
eb23@mosteiroecavado.net
www.mosteiroecavado.net

1

2. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
2.1.

No Pré-escolar

A constituição dos grupos do pré-escolar obedece aos seguintes critérios:
A. PRIORIDADE PEDAGÓGICA
1.ª prioridade – distribuição equitativa das crianças com necessidades educativas especiais (NEE), pelos diferentes grupos/turmas tendo
em conta o perfil de funcionalidade e as orientações do docente de educação especial;
2.ª prioridade – distribuição equitativa das crianças com dificuldades de aprendizagem (não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008);
3.ª prioridade – distribuição equitativa das restantes crianças não abrangidas pelas prioridades anteriores.
B. HOMOGENEIDADE ETÁRIA E CONTINUIDADE DOS GRUPOS
Sempre que possível deve procurar-se a constituição de grupos com homogeneidade etária, no entanto, quando, por efeito da aplicação do
critério anterior, não é possível constituir grupos com homogeneidade etária, deverá ser feita uma distribuição equitativa dos diferentes
níveis etários por cada grupo.

2.2.

No 1.º Ciclo

A. PRIORIDADE PEDAGÓGICA
1.ª prioridade – distribuição equitativa dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), pelos diferentes turmas tendo em conta o
perfil de funcionalidade e as orientações do docente de educação especial;
2.ª prioridade – distribuição equitativa dos alunos retidos ou com dificuldades de aprendizagem (não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º
3/2008) pelas turmas de cada ano de escolaridade de acordo com as orientações dos titulares de turma e da psicóloga;
3.ª prioridade – distribuição equitativa dos restantes alunos não abrangidos pelas prioridades anteriores.
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B. HOMOGENEIDADE E CONTINUIDADE PEDAGÓGICA
Sempre que possível devem formar-se turmas com um só ano de escolaridade, devendo recorrer-se à deslocação de alunos dentro das
escolas da área do agrupamento, obtido o acordo dos pais. Nos casos em que seja necessário proceder à formação de turmas com dois
anos de escolaridade deve atender-se à seguinte combinação: (i) o grupo turma deve ter o menor número de alunos nessa escola e (ii) o
número de alunos, dos anos de escolaridade que têm de ser divididos, deve ser o mais equilibrado possível nas diferentes turmas.
O princípio da continuidade da turma deve ser considerado, após a aplicação do critério A. Prioridade pedagógica e salvo qualquer dos
casos em que, por imposição da rede escolar, o número de turmas tenha de ser alterado.
2.3.

Nos 2.º e 3.º Ciclos

A. PRIORIDADE PEDAGÓGICA
1.ª prioridade – distribuição equitativa dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE), pelos diferentes turmas tendo em conta o
perfil de funcionalidade e as orientações do docente de educação especial;
2.ª prioridade – distribuição equitativa dos alunos retidos ou com dificuldades de aprendizagem (não abrangidos pelo Decreto-Lei n.º
3/2008) pelas turmas de cada ano de escolaridade de acordo com as orientações dos diretores de turma e da psicóloga;
3.ª prioridade – distribuição equitativa dos restantes alunos não abrangidos pelas prioridades anteriores.
B. HOMOGENEIDADE E CONTINUIDADE PEDAGÓGICA
O princípio da continuidade da turma deve ser considerado, após a aplicação do critério “A. Prioridade pedagógica” e salvo qualquer dos
casos em que, por imposição da rede escolar, o número de turmas tenha de ser alterada ou pelo efeito das opções da segunda língua
estrangeira (Espanhol e Francês nas turmas de 7.º ano).
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II.

Omissões

Os casos omissos no presente documento são resolvidos pelo diretor, em conformidade com o disposto na lei em vigor, ouvidos os outros órgãos,
se necessário.
Documento aprovado pelo Conselho Geral em 10.01.2014
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