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1. A génese  

Este Projeto Educativo constitui um documento fundamental para a escola, pois é nele que se 

define toda a orientação da atividade educativa e escolar, construída de forma partilhada, 

realista, motivadora e avaliável, no sentido de poder ser melhorada. O projeto educativo é o 

documento de caráter pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade 

educativa, estabelece a identidade própria do nosso Agrupamento. Em síntese, parece ser 

claro que o projeto educativo representa, genericamente, um verdadeiro plano estratégico 

para a escola e que, nesse sentido, constitui não só um quadro de operacionalização de um 

projeto de gestão no âmbito da autonomia, mas também o documento que consagra a sua 

orientação educativa. A construção do projeto educativo foi processo complexo em termos 

organizacionais que obrigou a uma liderança, embora partilhada com os outros atores numa 

perspetiva colaborativa, geradora de consensos e de um projeto coletivo assumido por todos 

como uma referência. As lideranças intermédias existentes nas escolas foram elementos 

fundamentais a ter em conta em todo o processo de planeamento e concretização do projeto 

educativo. Nelas repousou grande parte da responsabilidade em provocar o efeito de 

ressonância, veiculando ideias, aspirações, expectativas, propostas e orientações 

indispensáveis a qualquer processo de liderança organizacional, estabelecendo as pontes 

indispensáveis entre a liderança de topo e todos os atores em presença. 
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2. O conteúdo  

IDENTIDADE E CARATERIZAÇÃO: De forma a contextualizar toda a ação educativa, bem como 

todas as decisões e estratégias, foi realizado um enquadramento do meio socioeconómico, 

cultural e mesmo histórico onde o Agrupamento está inserido.  

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: É o nosso primeiro elemento a constar do projeto educativo. 

Está relacionado com a avaliação da instituição, assente em instrumentos, processos e 

resultados, tendo em vista a implementação do projeto educativo 

VISÃO E MISSÃO: Além das finalidades educativas definidas pela legislação e pela política 

governativa, os Agrupamentos têm filosofias próprias, pois são organizações dotadas de 

cultura específica. Neste contexto, foi necessário elaborar uma visão e missão particular para 

uma comunidade, uma cultura e um meio únicos.  

OBJETIVOS E METAS: OS Agrupamentos necessitam de estabelecer objetivos e metas 

orientadoras da sua ação. Para que se possa avaliar do grau de execução e eficácia deste PE é 

essencial comparar. Para tal foi indispensável construir indicadores de medida para aferir os 

resultados obtidos e o grau de consecução dos nossos objetivos. 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: A clarificação da comunicação entre os diferentes setores da escola 

é importante. Entre outros aspetos, foram referidos os critérios de constituição de turmas, 

bem como da organização dos horários de alunos e professores e do calendário escolar. 

Também foi elaborada uma breve descrição da forma de distribuição das funções docentes, da 

organização da componente letiva e da formação em contexto de trabalho. 

PROJETOS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR: Perseguindo a nossa visão estratégica que 

assenta na máxima “uma escola inclusiva para os valores, a caminho do sucesso”, o 

Agrupamento encetou há alguns anos o grande desafio que pretende continuar a seguir “levar 

o aluno a concluir a escolaridade sem retenções e sem lacunas no seu currículo”. Neste 

sentido, o Agrupamento concebeu e desenvolveu projetos de promoção do sucesso escolar 

baseados em princípios fundamentais: todas as crianças devem ter direito à educação, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças.  

REDES, PARCERIAS E PROTOCOLOS: O sucesso da educação depende, cada vez mais, da 

existência de parcerias com outras instituições, sejam elas operadoras de educação e 

formação, sejam instituições públicas locais, sejam empregadores. A existência da nossa rede, 

de parcerias de formação, de protocolos de cooperação é, para nós, indispensável para o 

sucesso do projeto educativo. 
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AVALIAÇÃO: A avaliação é um processo formativo, dinâmico, contínuo e sistemático que 

acompanha o desenrolar do ato educativo. Para que se concretize de forma eficaz é necessário 

que incida sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as 

diversas áreas e disciplinas, de cada ciclo. 

ÁREAS E MODALIDADES DE QUALIFICAÇÃO: Há escolas com oferta educativa generalista e 

escolas especializadas em determinadas áreas ou tipologias de formação. Na nossa perspetiva 

a oferta formativa concreta não deve estar descrita no documento do projeto educativo, 

porque não é um elemento estratégico, mas a aposta numa determinada área de 

especialização, bem como tipologia de ensino já o é. Temos esse exemplo, um curso 

profissional com história e tradição de qualidade que merece ser realçado. 

MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO, ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO: O PE necessita de ser avaliado para aferir o seu grau de eficácia e retroagir no 

sentido de estabelecer as necessárias correções e aperfeiçoamentos. Assim, sentimos a 

necessidade do PE ser permanentemente acompanhado, monitorizado e revisto. 

NOTAS FINAIS: pequeno apontamento sobre a construção do PE  
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3. O Projeto Educativo 
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3.1. A contextualização do PE 

O projeto educativo é um documento estratégico, orientador da ação educativa do 

estabelecimento de educação-formação e como um instrumento operatório para os membros 

da comunidade educativa.  

 

 

O PE articula com documentos de caráter mais operacional e instrumental.  
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4. IDENTIDADE E CARATERIZAÇÃO  

O Agrupamento de Escolas Campo Aberto situa-se na região Norte (NUT II), mais 

precisamente na sub-região do Grande Porto (NUT III), no concelho da Póvoa de Varzim. 

 

A Cidade da Póvoa de Varzim fixa-se como ponto capital da região turística da Grande 

Área Metropolitana do Porto, logo com capacidade estratégica para envolver os agentes 

económicos. Estamos perante um concelho marcado por uma grande diversidade paisagística, 

pois concilia um espaço urbano e litoral da sede do concelho e um espaço mais interior com 

características mistas entre o urbano e o rural, influenciando e diversificando os modos de 

vida. É neste espaço interior que se localizam as freguesias da área de influência do 

Agrupamento. Fruto da recente reorganização administrativa territorial autárquica, a freguesia 

de Beiriz pertence agora à União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai e as 

freguesias de Amorim e Terroso à União de Freguesias de A Ver-o-Mar, Amorim e Terroso. 
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Estas três freguesias são um misto de rural e urbano. Por um lado, estão muito próximas da 

cidade, beneficiando das estruturas que esta oferece: Casa da Juventude, Biblioteca Municipal, 

Piscinas Municipais, Mapadi, Hospital, Cruz Vermelha, com as quais estabelecemos parcerias. 

Por outro lado, esta paisagem rural tem vindo a modificar-se, fruto da migração da população 

que se vai tornando plurifacetada, com um tecido social diversificado. Destaca-se que a 

construção da Escola sede do Agrupamento se constituiu como um polo de desenvolvimento 

da área envolvente que se manifestou na proliferação de construções habitacionais e pequeno 

comércio que até aí não existiam. A maioria dos fogos habitacionais é habitação própria e tem 

condições razoáveis de habitabilidade. Contudo salienta-se a existência de dois bairros sociais, 

um em Amorim, outro em Terroso, e um Centro de Acolhimento Temporário de crianças e 

jovens em risco, muitas das quais a frequentar o Agrupamento. Nestas freguesias existem 

também algumas instituições recreativas, culturais e sociais, como: IPSS, escolas de música, 

grupos folclóricos, grupos de escuteiros, grupos desportivos, centros de convívio, centros de 

atividades de tempos livres e centros de dia da terceira idade. A situação empresarial da zona 

encontra-se distribuída pelos ramos da hotelaria, restauração, agricultura, têxtil e construção 

civil. São empresas de média dimensão, de uma forma geral, tendo grande parte dos 

trabalhadores pouca formação técnico-profissional. Esta realidade é sentida e valorizada pelo 

nosso Agrupamento que promove, de forma sistemática, relações de parceria com as 

diferentes instituições públicas e/ou privadas de carácter social, educativo, recreativo, cultural 

e com as empresas locais, de forma a potenciar e aumentar os níveis de qualificação escolar 

dos estudantes, nomeadamente através da criação de ofertas profissionalizantes na área da 

hotelaria/ restauração, um setor estratégico regional e nacional. 

Mais informações: 

http://campoaberto.wordpress.com/ 

http://www.cm-pvarzim.pt/municipio/juntas-de-freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campoaberto.wordpress.com/
http://www.cm-pvarzim.pt/municipio/juntas-de-freguesia
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

A informação recolhida e sistematizada, quer a partir dos inquéritos aos alunos, professores, 

funcionários, Associação de Pais, Autarquia, quer através dos Relatório de Autoavaliação e 

Avaliação e Avaliação Externa, bem como através das entrevistas  (coordenadores de 

departamento, coordenadora do profissional, presidente do conselho geral, ex-diretora, 

coordenadora técnica e coordenadora dos assistentes operacionais), foi essencial para a 

elaboração do diagnóstico estratégico.  

O diagnóstico estratégico foi uma tarefa fundamental para a aplicação do planeamento 

estratégico com vista a orientar a ação da organização. Este apresenta-se como o instrumento 

que permite orientar a organização, conduzir a liderança e controlar as atividades. O objetivo 

deste diagnóstico estratégico foi o de fornecer à equipa de gestão as informações que lhes 

permitam tomar decisões, agindo de uma forma pró-ativa, antecipando-se às mudanças que 

ocorrem na sua área de ação.  

 

 

Foram também utilizadas informações emanadas do MISI (Gabinete Coordenador do Sistema 

de Informação do Ministério da Educação e Ciência), do SIGO (Sistema de Informação e Gestão 

da Oferta Formativa), as estatísticas relativas aos resultados escolares fornecidas pela DGEEC 

(Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência), no âmbito do Programa de Avaliação 

Externa das Escolas. 
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6. Visão e Missão 

Sendo o PE um instrumento fundamental do reforço da autonomia das escolas, constituindo 

um meio privilegiado para a construção e afirmação da identidade do nosso Agrupamento 

perante a comunidade educativa e o exterior, estiveram na base da sua conceção o Plano de 

Ação do Diretor, o Regulamento Interno, o Plano de Estudos e de Desenvolvimento do 

Currículo e o Contrato de Autonomia, bem como o princípio - uma escola inclusiva, para os 

valores, a caminho do sucesso. 

 

Enquanto instituição educativa, o Agrupamento tem o dever de contribuir para:  

- O desenvolvimento integral e harmonioso de cada pessoa;  

- A promoção do sucesso dos seus alunos, através da valorização do conhecimento e de uma 

melhoria continuada da qualidade do ensino e das aprendizagens;  

- A valorização e crescimento pessoal e profissional dos que nela exercem funções;  

- O enriquecimento educativo, cultural, artístico, científico e tecnológico da comunidade que 

integra e serve;  

- Promover a inclusão, a tolerância, a inovação, a diferenciação e a diversificação educativa e 

formativa;  

- A melhoria da qualidade da educação nacional. 

Este PE deverá contribuir para que o Agrupamento Escolar de Campo Aberto se afirme 

como uma Escola de Excelência, inovadora, fortemente comprometida com a 

comunidade envolvente e aberta ao mundo- “Um campo Aberto (par)a novos futuros” 

 



12 
 

7. Objetivos e metas 

Na conceção do PE elaboramos, naturalmente, a formulação de objetivos, ou seja, definimos o 

estado desejável a atingir. A formulação de objetivos constituiu um requisito fundamental do 

PE enquanto elemento orientador da mudança e integrador das diferentes atividades e ações 

que o compõem. Analisando a legislação, o decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, estabelece, 

na alínea a) do artigo 9.º, que deverão ser “explicitados os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo as quais o agrupamento de escolas ou a escola não agrupada se propõe 

atingir a sua função educativa”.  

 

Assumindo-se o Agrupamento como um espaço privilegiado para o desenvolvimento pleno e 

harmonioso de toda a comunidade educativa, adotam-se um conjunto de valores que 

constituirão uma referência, na sua atuação:  

• Excelência  

• Inovação  

• Autonomia  

• Participação  

• Colegialidade  

• Cooperação  

• Tolerância  

• Inclusão  

• Solidariedade  

• Reconhecimento e valorização do mérito  
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• Abertura ao Mundo. 

 

Ao nível do desenvolvimento do Agrupamento, da sua eficácia, da sua capacidade de 

intervenção e da sua autonomia, definimos também como objetivos a atingir: 

▪ Criar condições para a melhoria da qualidade do sucesso dos alunos; 

▪ aprofundar e consolidar a autonomia do Agrupamento; 

▪ Aperfeiçoar o planeamento e a articulação das práticas de ensino; 

▪ Proporcionar aos docentes boas condições de trabalho; 

▪ Envolver os docentes nos desafios propostos pelo PE; 

▪ Consolidar o trabalho docente em equipa; 

▪ Promover um plano de formação para o pessoal docente e não docente;  

▪ Valorizar a ação dos assistentes operacionais no funcionamento do Agrupamento; 

▪ Promover uma política de prestação do serviço educativo de qualidade; 

▪ Promover o atendimento personalizado; 

▪ Potenciar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação; 

▪ Otimizar canais de informação entre Escola e Comunidade Educativa;  

▪ Manter uma cooperação efetiva com a Autarquia, as Juntas de Freguesia e demais 

instituições parceiras; 

▪ Afirmar o Agrupamento como polo de desenvolvimento local e de alargamento de 

horizontes culturais dos alunos. 

 

Convictos ainda da necessidade de contribuirmos para aperfeiçoar práticas e procedimentos 

com vista à melhoria dos resultados escolares, entendidos não só na ótica dos resultados 

académicos, mas também das competências que os alunos desenvolvem a fim de se tornarem 

cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e 

de se empenharem na sua transformação progressiva, definimos como metas quantitativas a 

atingir pelo Agrupamento:  

• Alcançar uma taxa de sucesso no 1º ciclo de 96% e consolidar estes resultados; 

• Consolidar as taxas de sucesso no 2º ciclo, mantendo-as entre os 98% e os 100%; 

• Consolidar as taxas de sucesso no 3º ciclo, mantendo-as entre 95,6% e os 100%; 

• Evitar que os alunos transitem com níveis inferiores a três, promovendo a aquisição 

das competências essenciais a todas as disciplinas. Estas metas situam-se entre os 

76% e os 85% para os alunos do 2º ciclo e entre os 60% e 70% para os alunos do 3º 

Ciclo.  
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8. Organização escolar 

Considerando que os curricula da formação qualificante exigem uma organização e 

distribuição letivas diferenciadas relativamente à organização escolar orientada para o 

prosseguimento de estudos, realiza-se neste ponto uma breve descrição da forma de 

distribuição das funções docentes e da organização da componente letiva e da formação em 

contexto de trabalho. Estes elementos são fundamentais para que o nosso Agrupamento possa 

ser eficaz face aos desafios da formação profissional. 

 

5.1. Critérios para a constituição de turmas e elaboração de horários 

Respeitando o princípio de equidade, máximo efeito e boa gestão dos recursos humanos e 

materiais existentes e de acordo com a legislação em vigor, na constituição das turmas 

prevalecem critérios de natureza pedagógica. É preocupação do Agrupamento atender a 

outros critérios que sejam determinantes para a promoção do sucesso e o combate ao 

abandono escolares, nomeadamente os diferentes ritmos de aprendizagem e perfil dos alunos. 

Os critérios estão definidos no documento estruturante do Agrupamento: PLANO DE ESTUDO 

E DE DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO. Este documento pode ser consultado na página da 

escola: https://campoaberto.wordpress.com/documentos-orientadores/plano-de-estudo-e-

de-desenvolvimento-do-curriculo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campoaberto.wordpress.com/documentos-orientadores/plano-de-estudo-e-de-desenvolvimento-do-curriculo/
https://campoaberto.wordpress.com/documentos-orientadores/plano-de-estudo-e-de-desenvolvimento-do-curriculo/
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9. Projetos de Promoção do Sucesso Escolar 

O Agrupamento concebeu e desenvolveu projetos de promoção do sucesso escolar baseados 

em princípios fundamentais: todas as crianças devem ter direito à educação, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças. Como Escola inclusiva que se 

assume, o Agrupamento reconhece e responde às diversas dificuldades e diversidade dos seus 

alunos, adaptando tanto estilos como ritmos de aprendizagem, assegurando uma educação de 

qualidade a todos através de modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de 

recursos humanos e parcerias com a comunidade envolvente.  

 

9.1. Iniciativas Implementadas 

9.1.1. Projeto Fénix 

A tipologia Fénix assenta em três princípios funcionais: princípio do sucesso plural; princípio da 

homogeneidade relativa; princípio da flexibilidade. A sua operacionalização baseia-se na 

manipulação de fatores organizacionais e pedagógicos ao nível da constituição das turmas; das 

modalidades de apoio educativo; da organização de tempos e espaços; da gestão de recursos 

humanos e do currículo. No 2º e 3º ciclo, as turmas são organizadas segundo o princípio da 

homogeneidade relativa, gerando-se em cada ano uma ou duas turmas, denominadas Fénix, 

de alunos com dificuldades de aprendizagem específicas a português e a matemática. 

Posteriormente, após avaliação diagnóstica, os docentes encaminham um grupo reduzido de 

alunos para o Ninho onde permanecerão temporariamente. Paralelamente, as turmas não 

fénix têm condições para desenvolver um trabalho de excelência por serem constituídas por 

alunos com rendimento escolar superior. Mais informações em: 

https://campoaberto.wordpress.com/projecto-fenix/ 

 

9.1.2. Educação Especial 

A atenção às diferenças individuais e o atendimento escolar implicam uma flexibilização da 

organização escolar, das estratégias de ensino, da gestão dos recursos e do currículo, de forma 

a proporcionar o desenvolvimento maximizado de todos, de acordo com as características 

pessoais e as necessidades individuais de cada um. A atenção às diferenças individuais e o 

atendimento escolar implicam uma flexibilização da organização escolar, das estratégias de 

ensino, da gestão dos recursos e do currículo, de forma a proporcionar o desenvolvimento 

https://campoaberto.wordpress.com/projecto-fenix/
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maximizado de todos, de acordo com as características pessoais e as necessidades individuais 

de cada um, em consonância com o especificado no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07 de janeiro. 

A oferta de apoio aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) abrange todos os 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento, sendo assegurada por uma equipa de cinco 

docentes especializados no domínio cognitivo. Esta equipa colabora com as educadoras e 

professores do ensino regular, conselhos de turma, encarregados de educação, técnicos de 

saúde e sociais, na definição e implementação de medidas e intervenções específicas, 

concretizadas no Plano Educativo Individual (PEI), o qual regulamenta a operacionalização do 

processo ensino/aprendizagem desses alunos. Além disso, apoia em regime direto os alunos 

com a medida Currículo Específico Individual (CEI) nas áreas específicas: emocional, social, 

funcional e académica. Este recurso revela-se um instrumento de diferenciação curricular 

pertinente, que evidencia contributos no âmbito do desenvolvimento pessoal e da inclusão 

social, e tem sido posto em prática nomeadamente através do estabelecimento de protocolos 

de cooperação com entidades que recebem os alunos, proporcionando-lhes experiências em 

contexto real de trabalho preparatórias para uma futura inserção profissional. Mais 

informação em: 

https://campoaberto.wordpress.com/projectos/educacao-especial-projetos-e-atividades/ 

http://especialbeiriz.blogspot.pt/ 

https://www.facebook.com/Cozinhar-para-a-Inclus%C3%A3o-1510668715873088/ 

 

9.1.3. Biblioteca Escolar 

A biblioteca escolar é um serviço técnico pedagógico que funciona em espaço específico 

organizada em áreas funcionais adequadas: 

 Às funções e objetivos decorrentes da sua integração na rede RBE (em 2000) e por 

inerência aos ideários internacionais por esta subscritos e relativos ao papel e missão das 

bibliotecas escolares. À execução dos objetivos e campo de ação definidos no Regulamento 

Interno de Escola. A sua ação estabelece-se enquanto polo de dinamização da comunidade 

educativa através da seleção, organização e disponibilização de recursos documentais, 

humanos e materiais para apoio a atividades curriculares, não curriculares e de lazer. 

 A Biblioteca Escolar constitui um recurso, por excelência, para o desenvolvimento do 

Plano Nacional de Leitura, desempenhando um papel central no desenvolvimento das 

literacias, no suporte à aprendizagem, na aquisição de competências de informação e na 

formação de leitores.  

https://bibliobeiriz.wordpress.com/ 

https://campoaberto.wordpress.com/projectos/educacao-especial-projetos-e-atividades/
http://especialbeiriz.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/Cozinhar-para-a-Inclus%C3%A3o-1510668715873088/
https://bibliobeiriz.wordpress.com/
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http://www.scoop.it/u/bibliobeiriz 

https://www.facebook.com/biblio.beiriz 

9.1.4. Serviço de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma unidade especializada de apoio ao processo 

ensino aprendizagem, com um papel essencial neste Agrupamento. O SPO é constituído por 

uma psicóloga  e por uma assistente social que, em colaboração com todos os elementos da 

comunidade educativa, promovem o apoio educativo e psicossocial de todos os intervenientes 

desta estrutura escolar (alunos, docentes, pais/encarregados de educação e pessoal não 

docente). Os alunos poderão ser encaminhados para o SPO através do Educador do pré-

escolar, do Professor Titular de Turma do 1.º ciclo, do Diretor de Turma, Órgãos de Gestão da 

Escola e por solicitação dos Pais/Encarregados de Educação. Para além deste 

encaminhamento, os alunos poderão procurar autonomamente este serviço. O SPO tem como 

objetivos: Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção da sua 

identidade pessoal, apoiando-os no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema 

de relações interpessoais da comunidade escolar; Prestar apoio de natureza psicológica e 

psicopedagógica a alunos, professores, pais e encarregados de educação, no contexto das 

atividades educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de oportunidades 

e a adequação das respostas educativas; Assegurar, em colaboração com as estruturas de 

orientação educativa, com os serviços especializados de apoio educativo e com outras 

entidades competentes, a avaliação da situação dos alunos e o estudo das intervenções 

adequadas; Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas 

curriculares, dos complementos educativos e das outras componentes educativas não 

escolares, para a identificação dos interesses e aptidões dos alunos, de acordo com o seu 

desenvolvimento global e nível etário; Promover atividades específicas de informação escolar 

e profissional, suscetíveis de ajudar os alunos a situarem-se perante as oportunidades 

disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações como no das atividades profissionais, 

favorecendo a indispensável articulação entre a escola e o mundo do trabalho; Desenvolver 

ações de aconselhamento psicossocial e vocacional dos alunos, apoiando o processo de 

escolha e o planeamento de carreiras; Colaborar em experiências pedagógicas e em ações de 

formação de professores, bem como realizar e promover a investigação nas áreas da sua 

especialidade; Assegurar a articulação com as instituições da comunidade envolvente, tendo 

como objetivo o acompanhamento integral do aluno, em todas as dimensões da sua vida; 

Articular com estruturas externas (CPCJ, CSPV, Cruz Vermelha, Gabinetes de Ação Social, 

Segurança Social, CHPVVC). Mais informação em: 

http://www.scoop.it/u/bibliobeiriz
https://www.facebook.com/biblio.beiriz
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https://campoaberto.wordpress.com/spo/ 

9.1.5. Desporto Escolar 

A prática desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do quadro normativo 

vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e utilidade no 

combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no 

nosso Agrupamento. Os alunos, encarregados de educação e responsáveis pelos clubes do 

Desporto Escolar reconhecem e valorizam os benefícios da participação nas diversas 

competições e atividades. A atividade desportiva desenvolvida põe em jogo potencialidades 

físicas e psicológicas que contribuem para o desenvolvimento global dos jovens, sendo um 

espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores morais, 

como a responsabilidade, o espírito de equipa, a disciplina, a tolerância e o respeito. Salienta-

se ainda a elevada participação de alunos de NEE na oferta de modalidades específicas para 

pessoas com deficiência e a elevada participação de alunos em atividades desenvolvidas em 

parceria com a Câmara Municipal, tais como corta mato concelhio, jogos desportivos 

municipais, Escola da Minha Vida, envolvendo uma média de 500 alunos. No nosso 

Agrupamento, o Desporto Escolar revela-se de extrema importância, torna mais rica a sua 

oferta educativa, sendo para muitos alunos a única oportunidade de acesso à prática 

desportiva formal. Mais informação em: 

https://campoaberto.wordpress.com/projectos/desporto-escolar/ 

 

9.1.6. Promoção e Educação para a Saúde (PES) 

A Promoção e Educação para a Saúde (PES) em meio escolar é um processo contínuo que visa 

o desenvolvimento de competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontarem-

se positivamente consigo próprios, construir um projeto de vida e serem capazes de fazer 

escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A promoção da educação para a saúde na 

escola tem, também, como missão criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o 

espírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa. 

 

Iniciativas de promoção e educação para a saúde, no Agrupamento: 

- Programa nacional de promoção de saúde oral (PNPSO) – Gestão da técnica de exercício/ 

prática de bochecho e de escovagem em saúde Oral, nos JI e EB1. 

 

https://campoaberto.wordpress.com/spo/
https://campoaberto.wordpress.com/projectos/desporto-escolar/
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- Projeto Saúde Oral– São objetivos deste projeto divulgar e aumentar o acesso à informação 

sobre saúde oral em contexto escolar; aumentar o número intervenções junto das crianças de 

todo o tecido social, prevenindo problemas relacionados com a saúde oral; dinamizar a saúde 

oral num contexto educativo e lúdico; promover a higiene oral de forma articulada com os 

conteúdos curriculares (1º ciclo) e orientações curriculares (Pré-escolar). 

 

- A Educação Sexual integra as componentes prioritárias da Educação para a Saúde e para sua 

implementação o agrupamento adotou o PRESSE. Este é um Programa Regional de Educação 

Sexual em Saúde Escolar, promovido pela Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

(ARSN) através do seu Departamento de Saúde Pública em parceria com a Direção Geral dos 

Estabelecimentos de Ensino - Delegação do Norte (DGEstE), que apoia a implementação da 

educação sexual nas escolas, de uma forma estruturada e sustentada, privilegiando os 

professores enquanto dinamizadores das sessões com alunos, com a participação ativa destes, 

através de metodologias ativas e participativas em educação sexual. As sessões PRESSE são 

estruturadas de acordo com objetivos e conteúdos previstos para os diferentes níveis de 

ensino. Como finalidade visa contribuir para a diminuição de comportamentos de risco e para 

o aumento dos fatores de proteção em relação à sexualidade. O programa encontra-se em 

implementação no 2º e 3º ciclo. 

 

- Gabinete de Informação e Apoio ao aluno (GIAA), que tem como objetivo orientar os alunos 

na resolução de problemas escolares e pessoais. Este espaço assume duas vertentes 

essenciais: (i) um espaço de atendimento individual, onde se pode dialogar, esclarecer dúvidas, 

apresentar problemas ou dificuldades e mediar conflitos; (ii) um foco dinamizador de 

atividades suscetíveis de envolver uma parte significativa da comunidade escolar. Assegurado 

por uma equipa multidisciplinar: docentes, psicólogo e um profissional de saúde (enfermeira) 

que, uma vez por semana e durante duas horas, se desloca ao Agrupamento para apoiar o 

gabinete nas suas ações. 
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9.1.7. Ciência Divertida  

A “Ciência Divertida” é um projeto pedagógico dinamizado pelos grupos disciplinares de 

Ciências Naturais e de Físico-Química em articulação com os professores / alunos do pré-

escolar, 1º, 2º e 3º ciclo e educação especial. Esta articulação tem como finalidade criar um 

espaço onde os alunos possam desenvolver o interesse pelos conhecimentos sobre a Ciência, 

estimulando a sua curiosidade e o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, através 

da realização de atividades no âmbito das Ciências Naturais, da Física e da Química.  

 

9.1.8.  Experimentais / Academia das Ciências 

O projeto das Ciências Experimentais apareceu como uma das medidas a tomar no plano de 

melhoria do Agrupamento. Esta atividade tem como objetivo promover a produção, 

implementação e avaliação de atividades práticas, atividades laboratoriais e experimentais 

para o ensino das Ciências. Procura, ainda, promover competências de investigação e o ensino 

experimental das ciências, em cada ciclo, de acordo com os conteúdos e metas curriculares 

definidas pelo Ministério da Educação. 

 É Destinada aos alunos do ensino Pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo com o intuito de 

colmatar a diminuta realização de atividades práticas no âmbito das Ciências Experimentais e 

devido à falta de recurso físicos e matérias sentido pelos docentes. 

 

9.1.9. Atividades de Enriquecimento Curricular 

A partir do ano letivo 2013/2014, a Autarquia assegurou três atividades de enriquecimento 

curricular aos alunos do pré-escolar: Atividade Física e Desportiva, Educação Musical e Inglês, 

cada uma com uma carga semanal de 45 minutos. Estas atividades são asseguradas por 

técnicos contratados pela Autarquia e realizam-se nas instalações dos Jardins de Infância.  

Face às dificuldades de gestão dos recursos, recomenda-se que num futuro próximo esta 

administração das AE´s do 1ºciclo passe a ser feita pela autarquia seguindo o mesmo modelo 

do pré-escolar, com o objetivo de assegurar uma estabilidade do corpo docente e a garantir 

aulas efetivas para os alunos. 

Atividades de Enriquecimento Curricular nos  2º e 3º ciclos - Os alunos da escola sede têm a 

possibilidade de se inscreverem nos clubes existentes, definidos de acordo com os recursos do 

Agrupamento, sob proposta dos grupos disciplinares ou por sugestão dos alunos. Estes 

funcionam sob a orientação de docentes que os dinamizam e supervisionam. Para “Crescer na 
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diferença” é fundamental proporcionar experiências em contextos diversificados de 

aprendizagem que contribuam para a formação integral do aluno. 

Atualmente estão em funcionamento os seguintes clubes: Clube de Artes; Clube de Música 

(piano, guitarra e instrumentos Orff); Desporto Escolar (badminton, futsal, tiro com arco); 

Rádio Escolar; Clube de Culinária (alunos de Educação Especial); Clube de Proteção Civil; Coral 

Campo Aberto- Beiriz. Mais informações em: 

https://campoaberto.wordpress.com/projectos/clubes/ 

 

9.1.10. Apoio Educativo 

O Apoio Educativo visa responder simultaneamente às dificuldades de caráter temporário e ao 

reforço e consolidação das aprendizagens que se repercutem na melhoria das aprendizagens. 

O apoio incide na aplicação de metodologias de diferenciação do ensino, de investigação e 

desenvolvimento do pensar, de modo a permitir a participação plena do aluno na construção 

do saber. 

 Aulas de Apoio Pedagógico Acrescido- São disciplinas prioritárias Português e Matemática, 

havendo, contudo, a possibilidade de estender o apoio educativo a outras, de acordo com a 

necessidade e disponibilidade de recursos. 

Sala de Apoio ao Estudo - É um espaço especialmente dedicado: i) à promoção do sucesso 

educativo dos alunos, disponibilizando condições para melhorar a qualidade das 

aprendizagens e consolidar conhecimentos numa perspetiva de diferenciação pedagógica, de 

investigação e desenvolvimento do pensar; ii) ao reforço do apoio às dificuldades de 

aprendizagem; iii) ao acompanhamento dos alunos nos seus tempos sem aulas; iv) ao 

desenvolvimento de trabalho integrado em projetos existentes no agrupamento. 

O horário definido é do conhecimento dos membros da comunidade educativa e é assegurado 

nas diversas áreas disciplinares por docentes específicos. 

9.1.11. Tutoria 

O Programa de Tutoria destina-se a alunos que evidenciem elevado risco de insucesso e 

abandono escolares, insuficiente acompanhamento familiar ou problemas comportamentais, 

sendo encaminhados para este tipo de programa por proposta dos respetivos conselhos de 

turma. A tutoria é desempenhada por professores com experiência e perfil adequados, em 

articulação com o SPO. Este programa é posto em prática com a anuência do Encarregado de 

Educação. 

https://campoaberto.wordpress.com/projectos/clubes/
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A Identificação dos alunos com mais dificuldades ocorre nas reuniões do CT no 3ºperíodo, nos 

quais se define, também, a organização de APA para esses alunos durante a elaboração dos 

horários.  

No decurso do processo de tutoria procede-se à sua regular monitorização com base em 

instrumentos adequados que permitam aquilatar a evolução verificada em todos os domínios., 

bem como ao regular contacto com os encarregados de educação. 

 

10. Articulação  

Com vista ao desenvolvimento do PE da escola, as diversas estruturas de orientação educativa 

colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Direção, no sentido de assegurar o 

acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos na perspetiva da promoção da 

qualidade educativa.  Numa lógica de coerência e sequencialidade progressiva, os diferentes 

órgãos/estruturas coordenadas pelo Conselho Pedagógico, devem promover a articulação 

vertical e horizontal do currículo, no sentido de potenciar a continuidade e o efeito cumulativo 

das aprendizagens.  

A nível interno, e apesar da maioria das escolas do Pré-escolar e do 1.º Ciclo se encontrarem a 

uma distância que implica um meio de transporte para acederem à Escola sede, reconhece-se 

na Comunidade Educativa a vontade de criar uma identidade própria, única, que lhe sirva de 

referência e garanta a coerência de todo o trabalho a desenvolver. Esta articulação e 

cooperação operacionaliza-se e explicita-se nos documentos estruturantes e visa uma correta 

adequação/gestão dos recursos e meios para a concretização dos objetivos do PE do 

Agrupamento.  

 

10.1. Articulação interdisciplinar  

Esta articulação faz-se nas diferentes Estruturas de Orientação Educativa coordenadas pelo 

Conselho Pedagógico, operacionalizando-se nomeadamente através da execução do Plano de 

Turma, do PAA e ainda das planificações do Departamento e Grupos Disciplinares. Projetos tais 

como o Fénix, aLer+ e Educação para a Saúde constituem exemplos de iniciativas em que esta 

articulação se concretiza. 

Os Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo têm uma atitude dialogante entre si, de 

forma a propiciar a continuidade educativa, não deixando de afirmar a especificidade de cada 

uma das etapas. Esta atitude envolve estratégias de articulação que passam não só pela 
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valorização das aquisições feitas pela criança no Pré-escolar, como pela aproximação às 

aprendizagens escolares formais. 

No 1º ciclo, a monodocência é facilitadora da articulação interdisciplinar que não dispensa a 

articulação horizontal ao nível do ano, a articulação com os professores do apoio e das AEC. 

Quanto ao 2º e 3º ciclo, a articulação é conseguida através de reuniões de grupo disciplinar, de 

departamento curricular e de conselho de turma. No processo de apoio ao desenvolvimento 

curricular e articulação com os grupos disciplinares e departamentos, salientamos o papel 

aglutinador da BE que no âmbito do PAA, do projeto aLer+ e do Plano Nacional de Leitura, 

envolve os diferentes níveis de ensino. 

A articulação entre os Professores do 1º Ciclo e do 2º ciclo é desenvolvida com vista a uma 

verticalização de conteúdos e uniformização de conceitos desde o início da escolaridade. 

Esta articulação envolve estratégias que passam não só pela valorização das aquisições feitas 

pela criança no 1º ciclo, como pela familiarização com uma nova realidade em termos de 

polidocência apesar de, com as atividades de enriquecimento curricular, os alunos já terem 

contactado com vários professores, nomeadamente professores do apoio, de Inglês, de 

Educação Musical e de Educação Física. São desenvolvidas atividades articuladoras com vista à 

integração dos alunos, com o objetivo de conhecerem a nova escola onde serão inseridos. O 

trabalho realizado no 1º ciclo através do PNL e do aLer+, assim como do Projeto (Re)leituras, 

promove uma sequencialidade efetiva em termos curriculares, nomeadamente nas disciplinas 

de Português e de Matemática. 

O trabalho de articulação entre 2º e 3º ciclo dá sequência ao trabalho já efetuado nos 

anteriores níveis de ensino. Concretiza-se através de ações facilitadoras de articulação 

realizadas pelos professores do 2º e do 3º ciclo, nomeadamente através de contactos formais 

e informais entre os diretores de turma do 6º ano e os diretores de turma do 7º ano, no 

sentido de dar conhecimento do Plano de Turma. Estas têm como objetivo planificar e 

desenvolver projetos/atividades comuns, a realizar ao longo do ano letivo, que impliquem a 

participação dos alunos dos dois ciclos. Através de reuniões de departamento curricular, que 

decorrem ao longo do ano, e reuniões de todos os grupos disciplinares, definem-se estratégias 

de articulação vertical a nível do currículo. Além disso, no horário dos docentes existem horas 

comuns de reunião marcadas de forma a permitir uma articulação permanente.  

A articulação entre o 3º ciclo e o ensino secundário tem como objetivos facilitar a integração 

dos alunos no ensino secundário ou ensino profissional e proporcionar condições para a 

melhoria das classificações. Há uma preocupação em trabalhar os conteúdos essenciais do 

programa necessários para o nível subsequente. 
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10.2. Articulação com a autarquia  

Esta articulação concretiza-se na participação do Agrupamento em atividades promovidas pela 

autarquia. Salienta-se o Projeto Escola da Minha Vida e as Correntes D’Escritas.  Mais 

informações em: 

http://www.cm-pvarzim.pt/areas-de-atividade/povoa-cultural/pelouro-cultural/areas-de-

accao/correntes-d-escritas 

http://www.cm-pvarzim.pt/areas-de-atividade/juventude-online/areas-de-accao/projecto-

escola-da-minha-vida/projeto-escola-da-minha-vida-2016-17 

 

10.3. Articulação com a família 

 Os Encarregados de Educação têm acesso a toda a informação relacionada com a vida escolar 

dos seus educandos. No início de cada ano letivo, a Direção do Agrupamento promove 

reuniões parcelares de Pais e Encarregados de Educação, de todos os ciclos de ensino, onde 

são explicitadas as linhas orientadores do PE, do Regulamento Interno, do estatuto do aluno e 

outras informações relativas ao funcionamento geral do Agrupamento. Para além destes 

encontros presenciais, o Agrupamento disponibiliza como meio de comunicação uma página 

na internet onde constam informações importantes para a Comunidade Educativa /Escolar 

http://campoaberto.wordpress.com/ e ainda um endereço de correio eletrónico, proporcionando 

assim formas de comunicação mais céleres entre toda a comunidade. Estas informações são 

complementadas pelos Educadores, Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma em 

reuniões subsequentes. Ao longo do ano, procura-se manter esta proximidade e cooperação 

entre escola e família através de reuniões formais e informais, encontros formativos, 

atividades em colaboração com a Associação de Pais e Encarregados de Educação. A 

Associação de Pais e Encarregados de Educação é ativa e participa nas atividades do 

Agrupamento. Reúne frequentemente com a Direção, procurando manter-se informada sobre 

o desenrolar das atividades e colaborando na resolução de problemas pontuais que surjam.   

 

11. Novas Iniciativas  

11.1. Espaço Aluno 

O Espaço Aluno consiste num serviço inteiramente dedicado ao desenvolvimento e ao sucesso 

educativo dos alunos, com o objetivo de reduzir o absentismo e o abandono escolar e prevenir 

as ocorrências disciplinares. 

http://www.cm-pvarzim.pt/areas-de-atividade/povoa-cultural/pelouro-cultural/areas-de-accao/correntes-d-escritas
http://www.cm-pvarzim.pt/areas-de-atividade/povoa-cultural/pelouro-cultural/areas-de-accao/correntes-d-escritas
http://www.cm-pvarzim.pt/areas-de-atividade/juventude-online/areas-de-accao/projecto-escola-da-minha-vida/projeto-escola-da-minha-vida-2016-17
http://www.cm-pvarzim.pt/areas-de-atividade/juventude-online/areas-de-accao/projecto-escola-da-minha-vida/projeto-escola-da-minha-vida-2016-17
http://campoaberto.wordpress.com/
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 Este espaço tem como princípios de intervenção da sua atividade:  

• Promover o sucesso educativo;  

• Reduzir o insucesso escolar;  

• Reduzir o absentismo e o abandono escolar; 

• Promover a disciplina/ prevenir a indisciplina;  

•  Atuar ao nível da mediação de conflitos;  

•  Identificar situações de risco; 

•  Desenvolver atitudes responsáveis nos alunos;  

•  Promover o desenvolvimento de competências no domínio da educação para a 

cidadania e valores; 

•  Melhorar a interação entre os diversos membros da comunidade educativa. 

 Estratégias/Metodologias: desenvolver métodos de estudo e de trabalho; reforçar e 

aprofundar as aprendizagens adquiridas em sala de aula; corresponsabilizar o aluno pelo seu 

próprio progresso educativo; apoiar o desenvolvimento harmonioso e integral dos alunos; 

promover boas relações entre os alunos e os restantes elementos da comunidade educativa de 

modo a fomentar um bom clima de Escola. 

  

11.2.  Observação de aulas entre pares 

A observação pode ser encarada como uma ferramenta que torna os processos de mudança 

escolar mais céleres, desempenhando um papel fundamental na melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem e constituindo uma fonte de inspiração e motivação. A observação 

deverá ser encarada como um motor de mudança e aprendizagem, desassociando-se da visão 

avaliativa e da atividade de ‘inspeção’, que por norma desencadeia reações negativas em 

observadores e observados. O foco da observação é o desenvolvimento profissional de todos 

os membros envolvidos neste projeto e a respetiva caracterização da prática letiva das 

instituições representadas. 

NOTAS: Iniciar o processo durante o primeiro ano com 20% dos professores voluntários que 

podem ser de Departamentos diferentes; No segundo ano deverão estar abrangidos 50% dos 

professores; No terceiro ano deverão estar todos os professores envolvidos nesta dinâmica e 

pertencerem ao mesmo grupo disciplinar; O processo de observação de aulas interpares 

deverá incluir uma reflexão de cada aula; Elaboração de um relatório final com identificação de 

boas práticas. 
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11.3. Monitorização da indisciplina 

Constante monitorização com o objetivo de identificar turmas/alunos mais problemáticos e 

aplicação de tutorias, envolvendo os diversos departamentos, o Espaço Aluno e a Sala de 

Apoio ao Estudo. 

11.4. Monitorização do prosseguimento de estudos e empregabilidade dos 

alunos 

Acompanhamento dos alunos que seguem para o secundário (resultados escolares) e dos 

alunos que saem para o mercado de trabalho (empregabilidade) 

11.5. Fórum Campo Aberto 

Um dia de reflexão do Agrupamento, após término das aulas, com apresentação de resultados 

e reflexões sobre o ano letivo, com sugestões para o futuro. 

11.6. Polidocência no 1ºciclo 

Identificação de situações problema ao nível do Português ou Matemática. Alocar mais que 

uma turma a um professor mais vocacionado para uma destas áreas. 
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12. Redes, parcerias e protocolos 

 
 

O Município da Póvoa de Varzim é um parceiro privilegiado do Agrupamento. Para além das 

responsabilidades que lhe são legalmente inerentes (manutenção do parque escolar, 

transportes escolares, almoço e assistentes operacionais e técnicas no Pré-Escolar e 1º Ciclo), 

sempre se mostrou disponível para colaborar com os diferentes projetos e atividades 

desenvolvidos no Agrupamento. Esta colaboração é recíproca e concretiza-se na cedência de 

espaços e serviços entre as duas instituições e na participação em atividades promovidas por 

ambas.  

O Agrupamento é também parceiro do Conselho Local de Ação Social (CLAS) do Município da 

Póvoa de Varzim . 

Tem também uma parceria com UCCPVZ (Unidade de cuidados à comunidade da Póvoa de 

Varzim) e com  a Clínica oftalmológica Dr. Miguel Sousa Neves e Lions/Leo Clube da Póvoa de 

Varzim de forma a garantir um rastreio visual aos alunos do pré-escolar. 

O Agrupamento tem fomentado e desenvolvido uma política de abertura à articulação e 

participação com elementos que consideramos fazerem parte da comunidade educativa, 

procurando rentabilizar recursos e esforços com vista ao bem comum, estabelecendo 

protocolos e parcerias com instituições, entidades e empresas locais, que servem para integrar 
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os alunos dos Cursos Profissionais através da realização dos estágios profissionais incluídos nos 

mesmos, bem como os alunos da Educação Especial. No âmbito de iniciativas de outras 

instituições, o Agrupamento disponibiliza os seus recursos humanos e físicos no sentido de 

colaborar com a comunidade envolvente em concursos e serviços de catering.  

Mais informações em:  

https://campoaberto.wordpress.com/cursos-profissionais/ 

https://pt-pt.facebook.com/Cursos-Profissionais-Agrupamento-Campo-Aberto-

661672870647916/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campoaberto.wordpress.com/cursos-profissionais/
https://pt-pt.facebook.com/Cursos-Profissionais-Agrupamento-Campo-Aberto-661672870647916/
https://pt-pt.facebook.com/Cursos-Profissionais-Agrupamento-Campo-Aberto-661672870647916/
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13. Avaliação 

De modo a facilitar tal aplicação, estabelecem-se os seguintes princípios orientadores do 

processo de avaliação:  

• Fundamentação do processo de avaliação em modos e instrumentos de análise 

dos conhecimentos, capacidades e atitudes dos educandos;  

• Valorização do percurso do aluno e progresso das suas aprendizagens;  

• Primazia da função formativa da avaliação;  

• Transparência do processo de avaliação, informando os alunos e Encarregados 

de Educação acerca do mesmo;  

• Análise sistemática dos resultados das aprendizagens de forma periódica; 

• Reflexão acerca da eficácia das metodologias aplicadas;  

• Valorização da autoavaliação;  

• Articulação das avaliações com o perfil global do aluno no final de cada ciclo.  

 

13.1. Modalidades de avaliação 
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13.2. Critérios Gerais de Avaliação 

Na avaliação global do aluno serão ponderados os seguintes parâmetros definidos e aprovados 

em Conselho Pedagógico e ratificados pelo Conselho Geral:  

 

 

 

 

Critérios Gerais de Avaliação 

 

 DOMÍNIO SABER FAZER DOMÍNIO SABER ESTAR 

PRÉ-ESCOLAR - - 

1º CICLO 80% 20% 

2º E 3º CICLOS 90% 10% 

CURSOS PROFISSIONAIS 70% 30% 

 

 

13.3. Critérios Específicos de avaliação:  

A operacionalização dos critérios gerais em diferentes indicadores e instrumentos 

de avaliação é da responsabilidade de cada Departamento/Grupo Disciplinar. 

A nomenclatura utilizada para os testes de avaliação e avaliação sumativa 

periódica e final no 1.º, 2.º e 3.º ciclos é a seguinte: 
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Proposta de níveis (%) Nível Nomenclatura 

0 a 19 1 
Insuficiente 

0 a 49 2 

50 a 69 3 Suficiente 

70 a 89 4 Bom 

90 a 100 5 Muito Bom 

 
Relativamente à Educação Especial, o processo de avaliação é conduzido pelo 

educador/professor/conselho de turma, envolvendo os docentes de Educação 

Especial, nos termos definidos na legislação em vigor, o Decreto-lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro. 

No ensino básico a avaliação das disciplinas funcionais é qualitativa, 

posteriormente ponderada e expressa numa escala de 1 a 5 na disciplina de 

Autonomia e Desenvolvimento Pessoal e Social (ADPS), no final de cada período.  

No ensino secundário profissional, a avaliação das disciplinas funcionais é 

qualitativa, posteriormente ponderada e expressa numa escala de 0 a 20 valores na 

disciplina de Autonomia e Desenvolvimento Pessoal e Social (ADPS). A avaliação das 

disciplinas do ensino secundário é anual e quantitativa. 

A avaliação das valências do CRI serão avaliadas qualitativamente, e expressa em 

relatório no final do ano letivo. 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a 

progressão/retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de 

Transitou/Não Transitou no final de cada ano e de Aprovado/Não Aprovado no final 

de cada ciclo. 
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14. Áreas e modalidades de qualificação 

A oferta escolar e formativa está remetida para os planos plurianuais de atividade. No entanto, 

este PE prever caminhos e orientações para a oferta qualificante, ao nível das áreas de 

formação e tipologias em que o Agrupamento apostou, particularmente tratando-se de uma 

área de formação muito particular.  

Tal como tem vindo a ser prática, o Agrupamento preocupa-se em adequar a oferta 

educativa/formativa às necessidades e potencialidades dos alunos, desdobrando-se em 

desenhos de percursos curriculares e em atividades de enriquecimento, para que todos 

tenham acesso a experiências educativas e formativas estimulantes. A aposta na garantia da 

igualdade de oportunidades de aprendizagem e o sucesso escolar para todos os alunos numa 

escolaridade obrigatória de doze anos, aliados à necessidade emergente de responder às 

solicitações da comunidade envolvente proporcionando aos alunos uma formação qualificada 

que o mercado de trabalho facilmente absorva, impulsiona-nos a dar continuidade à oferta 

formativa diversificada. 

 

Genericamente, o Agrupamento de Escolas Campo Aberto, disponibiliza, para o ano letivo 

2017/2018, um leque variado de oferta educativa e formativa que vai desde a educação pré-

escolar aos cursos profissionais: 

• EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -  (JI BEIRIZ E JI SEJÃES) 

• ENSINO BÁSICO COM 1.º, 2.º E 3.º CICLOS - (EB1 IGREJA, EB1 CADILHE, EB1 PAÇÔ E 

EB CAMPO ABERTO) 

• ENSINO SECUNDÁRIO PROFISSIONAL  - (EB CAMPO ABERTO) 

 

O ensino profissional tem a duração de 3 anos com certificação 12.º ano e diploma profissional 

de Nível IV, nas áreas de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria. Os alunos também possuem 

bolsa de Profissionalização, Transporte e Alimentação. 

A continuidade na aposta dos Cursos Profissionais na Área da Hotelaria e Restauração reveste-

se de grande importância na implementação de outros percursos que se mostrem adequados 

às características dos alunos que não pretendem prosseguir/concluir os seus estudos no 

ensino regular. Na perspetiva de uma escolaridade obrigatória de doze anos e permitindo uma 

aprendizagem com sucesso numa via profissionalizante, a continuidade destes cursos dá 

resposta a uma área formativa considerada prioritária para o NUT em que o Agrupamento se 

insere. Salienta-se que estamos enquadrados num Concelho balnear com grande fluxo 
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turístico e com um tecido económico-social amplamente caracterizado pela prevalência do 

setor terciário, designadamente hotelaria e restauração. 

Mais informações: 

https://campoaberto.wordpress.com/cursos-profissionais/ 

https://pt-pt.facebook.com/Cursos-Profissionais-Agrupamento-Campo-Aberto-

661672870647916/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://campoaberto.wordpress.com/cursos-profissionais/
https://pt-pt.facebook.com/Cursos-Profissionais-Agrupamento-Campo-Aberto-661672870647916/
https://pt-pt.facebook.com/Cursos-Profissionais-Agrupamento-Campo-Aberto-661672870647916/
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15. Monitorização e avaliação do projeto educativo estratégia de 

comunicação e divulgação 

Face às dinâmicas atuais da sociedade e às permanentes exigências do sistema de ensino, a 

autoavaliação de escola é um procedimento indispensável e incontornável. Daí que analisar e 

refletir sobre a ação e o desempenho do Agrupamento deve ser um ato recorrente, 

sistemático e plenamente participado. A avaliação deste PE visa medir o grau de realização das 

ações, medidas e atividades consumadas no seu plano estratégico, através das quais a escola 

se propõe desenvolver a sua ação educativa. Esta avaliação constitui um processo de aferição 

de resultados obtidos, de metas alcançadas, de objetivos concretizados. 

 

16. AVALIAÇÃO 

O PE é avaliado nos seguintes moldes: 

A responsabilidade de acompanhar e avaliar o PE é do Conselho Geral, de acordo com a 

legislação; Será constituída uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação do PE proposta 

pelo Conselho Pedagógico que, conjuntamente com a Direção Executiva e o Conselho Geral, 

fará a sua avaliação e acompanhamento de forma contínua, no final de cada ano letivo e no 

termo do quadriénio; Sublinha-se a importância da contribuição de todos os Grupos 

Disciplinares e Departamentos neste processo, assim como de todos os agentes educativos. 

A avaliação tem os seguintes objetivos: 

▪ Identificar o contributo das linhas orientadoras do PE na prossecução do 

sucesso dos alunos; 

▪ Identificar problemas e obstáculos que impeçam, parcial ou totalmente, o 

desenvolvimento do PE; 
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▪ Analisar o impacto do PE junto da Comunidade Educativa; 

▪ Sugerir alterações/ aperfeiçoamento do PE. 

 

Os instrumentos de avaliação deverão ser variados, tais como entrevistas, inquéritos, registos, 

observações diretas, sondagens, atas, relatórios, entre outros.  

 

Como  indicadores gerais de verificação de concretização serão considerados os seguintes: 

• Taxa de sucesso 

• Taxa de qualidade 

• Taxa de abandono escolar 

• Taxa de ocorrências de caráter disciplinar 

• Impacto dos projetos implementados para a promoção do sucesso escolar  

 

PROJETOS IMPLEMENTADOS INDICADORES 

Projetos de promoção do sucesso escolar Relatórios; progresso dos resultados alcançados pelas turmas 

intervencionadas; taxa de sucesso; taxa de qualidade do sucesso. 

Articulação Relatórios; número de reuniões realizadas; alteração de práticas. 

Observação de aulas interpares Professores que se voluntariam para a observação de aulas por 

disciplina; aulas observadas; sessões reflexivas sobre práticas 

pedagógicas inovadoras. 

Sala de Estudo / Apoio Educativo Registos de presenças nas aulas de apoio e na sala/centro de 

estudo; análise dos registos internos; propostas de apoio 

educativo; percentagem de alunos que beneficiam de 

acompanhamento pedagógico. 

Espaço Aluno / Tutorias Registo de presenças no Espaço Aluno; percentagem de alunos que 

beneficiam de acompanhamento/tutoria; progressos verificados. 

Ciências Experimentais Relatório sobre as atividades desenvolvidas no âmbito PNPSE. 

PES Relatório anual. 

Desporto Escolar Número de alunos envolvidos; número de competições realizadas; 

resultados alcançados; taxa de frequência aos treinos. 

SPO Número de casos acompanhados; relatório SPO. 

Biblioteca Escolar Taxa de frequência; número de livros requisitados; número de 

iniciativas promovidas; relatório. 

Educação Especial Número de alunos abrangidos; atividades desenvolvidas; relatório. 

Monitorização da indisciplina Ações desenvolvidas; progressos registados; relatórios. 

Fórum Campo Aberto Relatório. 

Polidocência 1º ciclo Número de professores envolvidos; resultados escolares; relatório. 
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O processo de avaliação do PE deverá ser desenvolvido em articulação com a Equipa de 

Avaliação Interna do Agrupamento. Pretende-se, assim, rentabilizar os recursos na 

autorregulação da instituição com vista à promoção da qualidade educacional.  

 

17. DIVULGAÇÃO 

O PE, entendido como documento estruturante, construído com a contribuição de toda a 

Comunidade Educativa, representa a Identidade do Agrupamento e é apropriado por todos os 

agentes educativos da seguinte forma: 

▪ Com a divulgação na página oficial do Agrupamento 

http://campoaberto.wordpress.com/. 

▪ Em suporte de papel na Biblioteca do Agrupamento; 

▪ Divulgado ao corpo Docente e não docente pela Direção Executiva, pelos 

Coordenadores de Ciclo e pelos coordenadores de Departamento; 

▪ Divulgado aos alunos do pré-escolar pelas educadoras, aos alunos do 1º ciclo pelos 

professores titulares de turma e aos alunos do 2º, 3º ciclo e cursos profissionais 

pelos diretores de turma; 

▪ Divulgado aos Pais e Encarregados de Educação, pela Direção Executiva na 

primeira reunião de cada ano letivo e pelos respetivos educadores, professores 

titulares de turma e diretores de turma;  

▪ Divulgado pela Direção Executiva junto de entidades e organismos que se julgue 

mais conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://campoaberto.wordpress.com/
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NOTAS FINAIS 

Este documento foi elaborado com a participação e envolvimento de toda a comunidade 

educativa. As evidências recolhidas permitiram constatar que as linhas de ação preconizadas 

no Projeto Educativo anterior foram executadas quase na plenitude, havendo, no entanto, 

situações a melhorar ou corrigir, que se encontram previstas neste documento. 

O PE pretende tornar a Educação e o gosto pelo saber e aprender como vetores essenciais, 

onde todos os intervenientes cumpram integralmente o seu papel, reforçando a importância 

da Escola e a autoridade do Professor. Este PE define a política educativa do Agrupamento, 

envolvendo os membros da comunidade educativa na identificação das principais dificuldades 

do Agrupamento, na priorização das áreas de intervenção e no estabelecimento dos princípios 

orientadores da gestão educativa, esperando de todos o empenho em torno das metas 

comuns, e promovendo, deste modo, as ações necessárias ao bom desempenho de toda a 

comunidade. 

 


