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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo é um instrumento que possibilita a definição e a formulação de 

estratégias a implementar no agrupamento. 

O Agrupamento de Escolas é uma estrutura dinâmica, cujo percurso se define 

através de um projeto que procura estabelecer não só o que se pretende para o 

Agrupamento, mas também o que a Escola é. 

Este documento é um documento privilegiado de administração enquanto processo e 

produto da sua atividade, definidor das suas estratégias e da sua capacidade de se 

relacionar dentro e fora dos seus espaços institucionais, definindo a sua identidade e 

caracterizando a sua capacidade de se auto-organizar. Nele se explicitam as metas e os 

domínios prioritários de intervenção para estabelecer as linhas de ação segundo as quais o 

Agrupamento pretende cumprir a sua função educativa. Enquanto documento de gestão, é 

o ponto fundamental de referência, orientando a coerência e a unidade de ação educativa 

concretizadas nos diversos documentos de suporte como o regulamento interno (inclui 

regimentos internos), plano anual de atividades, plano de ação estratégica, critérios de 

avaliação e ainda no contrato de autonomia. 

Para que o nosso Projeto Educativo se concretize num quadro de Autonomia é 

necessário contar com a colaboração consciente da comunidade educativa valorizando o 

papel a desempenhar por cada um e por todos para que a Escola seja um espaço 

participado de convergência para o sucesso, de formação pessoal e social, de realização 

individual e coletiva, de exercício permanente de educação para os valores e onde se 

construa um quadro de relações seguras com outras instituições e organizações externas, 

nas áreas socioeducativa, pedagógica, curricular, associativa e de formação. 

A Escola de hoje pretende ser um espaço atraente para os nossos jovens, 

desempenhando um papel fundamental no seu processo de formação como cidadãos 

responsáveis, livres e aptos para enfrentarem os desafios da sociedade atual. O Projeto 

Educativo do Agrupamento de Escolas de Portel visa construir uma escola de Todos e para 

Todos, capaz de promover aprendizagens de qualidade, promovendo o Sucesso Educativo 

de Todos, tendo sempre presente as singularidades dos vários contextos. 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Portel – 2017/2021 
 

4 
 

 

 

1. PRINCÍPIOS E VALORES ORIENTADORES  

 

O Agrupamento de Escolas de Portel orienta a sua ação tendo por referência os 

seguintes princípios e valores orientadores: 

a) Defesa dos valores universais consagrados na Declaração dos Direitos Humanos; 

b) Responsabilização dos indivíduos, órgãos e estruturas do agrupamento pelos 

seus atos e decisões; 

c) Liberdade de aprender e ensinar no respeito pela pluralidade de opiniões; 

d) Democraticidade na organização e participação de todos os intervenientes da 

comunidade educativa para a promoção do sucesso educativo; 

e) Defesa da solidariedade como valor importante na formação dos jovens e da sua 

relação com os outros; 

f) Participação do Agrupamento na promoção de atividades/projetos como resposta 

às solicitações do meio; 

g) Colaboração com diversos parceiros (organismos/instituições) para a melhoria do 

processo educativo; 

h) Adequação dos meios financeiros e administrativos ao bom desenvolvimento dos 

objetivos pedagógicos e educativos; 

i) Exigência, rigor e profissionalismo no cumprimento das várias tarefas na vida 

escolar; 

j) Integração na comunidade, promovendo a ligação da escola às atividades 

económicas, sociais, culturais e científicas; 

l) Participação de todos os intervenientes no processo educativo (pais/encarregados 

de educação, professores, alunos, assistentes técnicos e operacionais, autarquia 

e instituições);  

m) Respeito pelas regras da democracia e da representatividade dos órgãos no seio 

da comunidade educativa;  

n) Exercício da autonomia do Agrupamento no respeito pelo princípio de 

responsabilidade e da prestação de contas.  
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Objetivos da ação educativa:  

 

a) Promover o sucesso, prevenir o abandono e melhorar a qualidade do ensino;  

b) Promover a equidade social, concretizada na igualdade de oportunidades;  

c) Assegurar melhores condições de estudo, trabalho e desenvolvimento 

pessoal e profissional;  

d) Cumprir e fazer cumprir direitos e deveres e manter a disciplina;  

e) Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os de 

natureza administrativa;  

f) Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração 

através dos adequados meios de comunicação e informação;  

g) Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade 

educativa. 

h) Democratização social, contribuindo para desenvolver o espírito e a prática 

democráticos;  

i) Diminuir a taxa de insucesso escolar; 

j) Assegurar a articulação curricular sequencial e progressiva entre a educação 

pré-escolar e os três ciclos do ensino básico;  

k) Promover a articulação vertical e horizontal dos currículos disciplinares e a 

sua flexibilização; 

l) Definir modos estratégicos de atuação com vista a melhorar a qualidade de 

ensino e da aprendizagem; 

m) Promover percursos alternativos de consecução da escolaridade básica, 

numa perspetiva de inclusão e de qualificação profissional dos jovens;  

n)  Promover práticas inclusivas de apoio e de acompanhamento de alunos com 

necessidades educativas especiais; 

o) Promover medidas de apoio educativo para o acompanhamento e a 

recuperação de alunos com dificuldades de aprendizagem e de integração; 

p) Promover a autoestima e confiança dos alunos, reforçando as suas 

expectativas face ao sucesso, mediante a implementação de estratégias de 

participação em decisões e projetos com significado e impacto real no 

quotidiano escolar; 

q) Valorizar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) como um 

instrumento fundamental para a aprendizagem na transversalidade do 

currículo; 
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r) Fomentar e valorizar o uso da Língua Portuguesa na transversalidade do 

currículo e em todos os espaços de interação escolar; 

s) Promover práticas de interdisciplinaridade; 

t) Promover a curiosidade científica, o desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade e a tomada de decisões, tornando os alunos empreendedores ao 

longo da vida; 

u) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica 

e a criação de hábitos de relação e de cooperação; 

v) Promover ações para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 

interventiva relativamente às questões sociais, ambientais e de defesa e 

conservação do património; 

w) Privilegiar atividades integradoras que permitam articular os saberes das 

diferentes disciplinas; 

x) Definir e aplicar de forma rigorosa os critérios de avaliação; 

y) Mobilizar recursos humanos e materiais necessários à consecução dos 

objetivos definidos.  

z) Desenvolver na comunidade educativa atitudes de autoestima, respeito 

mútuo, confiança e tolerância para a boa convivência entre alunos, 

professores e demais agentes educativos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO 

 

- Breve resenha histórica  

 

A região correspondente ao concelho de Portel é o resultado de um processo de 

evolução histórica com raízes concretas na segunda metade do séc. XIII. No ano de 1257, 

quando D. Afonso III, rei de Portugal desde 1248, pretendendo agradecer os favores 

prestados por D. João Peres de Aboim, ordena ao Concelho de Évora e posteriormente aos 

de Beja e Monsaraz, a doação de várias terras que, constituídas em herdamento, viriam a 

integrar o novo termo de Portel. Em outubro de 1261, D. João de Aboim obtém do rei 

autorização para construir castelo e fortaleza nas terras da atual Vila de Portel, onde se 

instala com a sua família e, em 1 de dezembro de 1262, concede Carta de Foral aos 

moradores da nova vila de Portel com os foros e costumes da cidade de Évora. 

Data de 1966 a penúltima organização territorial do concelho de Portel, ficando 

composto por oito freguesias, nomeadamente Alqueva, Amieira, Monte do Trigo, Oriola, 

Santana, São Bartolomeu do Outeiro, Portel e Vera Cruz. Mais recentemente, em 2013, por 

força da lei, existiu uma reorganização administrativa do território das freguesias, que juntou 

a freguesia de Amieira com a freguesia de Alqueva e a freguesia de Oriola com a freguesia 

de São Bartolomeu do Outeiro, dando origem a duas Uniões de Freguesia. 
(Fonte: Câmara Municipal de Portel) 

 

2.1 Geografia e Cultura  

 

O concelho de Portel, com sede na vila de Portel, localiza-se na região NUT II, 

pertence ao Distrito de Évora e está situado sua zona sul. Faz fronteira, a norte, com os 

concelhos de Évora e Reguengos de Monsaraz, a nascente com o concelho de Moura, a sul 

com o Concelho de Vidigueira, a poente com os Concelhos de Alvito e de Viana do Alentejo. 

Ocupa uma área de cerca de 601,01 km2, repartida pelas freguesias referidas 

anteriormente. Esta situação geográfica dá ao concelho de Portel uma localização 

privilegiada de centralidade entre o Alto e o Baixo Alentejo, favorecida pela boa 

acessibilidade que existe hoje entre as várias capitais de distrito desta região de Portugal. 

A localização geográfica do concelho de Portel no contexto do território nacional 

confere-lhe características físicas e humanas singulares, dentro da diversidade que é o 

território do sul do país. Um dos fatores dessa singularidade é a presença da Serra de 

Portel, terra de Montado, com o predomínio de espécies arbóreas de folha perene como o 

sobreiro, azinheira, pinheiro manso, entre outras, assim como algumas espécies arbustivas 
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típicas da floresta mediterrânea, como a esteva, a aroeira, o lentisco e o medronheiro. Para 

além destas espécies, importantes para o desenvolvimento de atividades económicas 

associadas ao Montado, existe também outra espécie vegetal, a oliveira, que exerce um 

impacte importante, não só em termos da paisagem, mas também em termos económicos, 

ocupando cerca de 10% do total da área concelhia. 

A construção da Barragem de Alqueva, o maior lago artificial da europa, cujo 

paredão está construído na que é hoje a União das Freguesias de Amieira e Alqueva, veio 

proporcionar algum dinamismo em alguns dos setores de atividade da região e, assim, 

permitir alguma resistência à desertificação do território, acentuada pela quase inexistência 

de infraestruturas que fixem a mão de obra local. Contudo, não tem sido suficiente para 

contrariar definitivamente esta tendência. 

Portel é hoje um dos concelhos mais rurais do distrito de Évora, que tem procurado 

afirmar essa ruralidade como vetor de desenvolvimento local, por via da valorização do 

potencial económico do montado ou da promoção turística de um território, onde se 

encontram ainda intactas muitas das suas características tradicionais. Terra de cante e de 

açordas, Portel é uma comunidade com uma forte identidade cultural, que constitui, talvez, o 

seu mais rico património. 

 

 

2.2. População (Setores de Atividade e Emprego) 

 

Portel é, à semelhança de todo o interior do país, uma região crescentemente 

desertificada, com aldeias onde a natalidade é muitíssimo baixa, onde a emigração continua 

a grassar, e a deslocação para os centros urbanos mais próximos, muito particularmente 

para Évora, continua a ser uma realidade. 

Os resultados dos censos de 2011, remetem-nos para uma perda demográfica de 

cerca de 10%, no conjunto do concelho, havendo freguesias com perdas na ordem dos 

18%, 21% e, até mesmo, de 23%, caso de Alqueva, a mais elevada. Uma freguesia que dá 

nome a um dos maiores lagos artificiais da Europa, que constituiu um dos grandes 

empreendimentos levados a cabo em Portugal, nas últimas décadas, mas que não foi 

suficiente, pelo menos até agora, para inverter uma tendência demográfica. O 

envelhecimento da população do concelho de Portel, expresso nos indicadores do Instituto 

Nacional de Estatística, surge associado a elevadas taxas de analfabetismo (uma das mais 

elevadas no Alentejo Central), a baixas taxas de escolarização de nível secundário e de 

baixa qualificação profissional, que se reflete, como não podia deixar de ser, num nível 

médio de escolaridade dos encarregados de educação relativamente baixo. 

A estrutura sócio económica do concelho de Portel apresenta uma preponderância 

do setor terciário, assente nos serviços coletivos e pessoais, evidenciando-se os ramos da 
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Administração Pública e Serviços Sociais sobre pessoas coletivas, nomeadamente na 

Função Pública, Comércio e Transportes. Prevalece o emprego associado aos serviços 

autárquicos, ensino e saúde. Com alguma expressão, aparecem também atividades no 

ramo do comércio e restauração. 

Sob o ponto de vista económico tem-se assistido a uma ligeira inversão de uma 

longa tendência de baixo investimento do sector privado empresarial, sendo de assinalar a 

existência de novos empreendimentos na área da olivicultura, sobretudo na produção 

intensiva de olival, embora de capital maioritariamente espanhol, e da vitivinicultura, 

relativamente recente nas terras do concelho, que se encontra ainda em expansão. Quanto 

ao número de empresas por atividade económica, destaca-se o crescimento, no setor 

primário, de empresas ligadas à agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. 

Na área das atividades económicas que se podem incluir no setor do Turismo tem-

se verificado uma evolução positiva, embora ainda relativamente modesta face às 

expectativas, tendo em conta a construção do empreendimento da “Amieira-Marina”, 

associado à existência do grande lago de Alqueva, assim como alguns projetos de Turismo 

Rural e de Enoturismo, como é o caso da Herdade do Sobroso, das Casas do Montado, 

Herdade do Rio Torto, Monte da Boa-Vista, Quinta da Fonte do Lugar, Herdade de Vale de 

Cabras, entre outros. Tem-se verificado, também, alguma dinâmica da produção artesanal, 

muito associada à transformação de produtos do Montado: enchidos, queijos, mel e outros 

produtos locais, em consequência de uma dinâmica criada em torno do que podemos 

designar de valorização de Portel enquanto terra do Montado, uma imagem de marca que 

as entidades empreendedoras têm associado ao concelho. De qualquer modo, o tecido 

empresarial local é pobre, continuando a Câmara Municipal e os serviços púbicos a 

constituírem-se como os maiores empregadores. As elevadas taxas de desemprego são 

bem patentes no concelho, contribuindo para os baixos rendimentos e para o baixo nível de 

poder de compra da população, que se situa em cerca de metade do valor nacional. Esta 

realidade traduz-se, por exemplo, no facto de cerca de 53,4% (set. 2017) dos alunos do 

Agrupamento serem beneficiários de apoios incluídos no âmbito da Ação Social Escolar 

(ASE). 

Apesar deste quadro, não deixaram de se verificar avanços significativos em 

diversas áreas, nomeadamente, em termos de infraestruturas, quer rodoviárias, que 

valorizaram a posição relativa de Portel enquanto eixo divisório entre o Alto e o Baixo 

Alentejo, quer ao nível dos equipamentos sociais e culturais, que foram contribuindo para 

elevar os níveis de bem-estar e qualidade de vida, e de acesso à cultura por parte da 

população concelhia. Um outro aspeto cultural interessante e relevante diz respeito à maior 

facilidade de acesso, por parte dos jovens do concelho, ao ensino superior. Um incremento 

favorecido por políticas de incentivo por parte da autarquia e, naturalmente, pela 

proximidade geográfica de duas instituições do ensino superior, a Universidade de Évora e 
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o Instituto Politécnico de Beja onde, cada vez mais, muitos jovens do concelho continuam a 

sua formação. Coloca-se, contudo ainda, a questão da empregabilidade, não parecendo, 

para já, que as dinâmicas locais e regionais criadas, sejam ainda suficientes para a fixação 

desta população jovem mais qualificada. 

 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO  

 
 3.1. O Agrupamento 

 
O Agrupamento de Escolas de Portel, constituído no ano letivo de 2005/2006, a 

partir da fusão do Agrupamento Horizontal e da EB 2,3 D. João de Portel, inclui hoje todos 

os níveis de ensino, desde do pré-escolar até ao ensino secundário, este na vertente de 

ensino profissional, distribuído por diversas unidades orgânicas: a escola sede, localizada 

em Portel, o Centro Escolar, também instalado nesta vila, e um conjunto de quatro EB 1/JI, 

dispersas pelas freguesias de Monte do Trigo, Santana, Oriola e Vera Cruz, estas últimas 

com um número bastante reduzido de alunos. Uma realidade que é reflexo da rápida erosão 

demográfica do concelho, que se verificou nos últimos anos. 

Apesar de alguns constrangimentos, este agrupamento de escolas não deixa de 

apresentar potencialidades, que constituem inegáveis mais-valias sob o ponto de vista 

educativo. Nos últimos anos, assistiu-se a uma melhoria global das condições para o 

desenvolvimento das atividades letivas, por um conjunto diversificado de fatores. Uns, mais 

genéricos, ligam-se à alteração as próprias políticas educativas, que favoreceram, por 

exemplo, a fixação do corpo docente, que facilitaram o reequipamento informático das 

escolas (caso do Plano Tecnológico), ou que alteraram paradigmas (a escola a tempo 

inteiro), redefinindo prioridades, como a promoção da leitura, entre outras. Medidas que 

foram permitindo melhorar as condições globais de funcionamento e colocar no terreno um 

conjunto de respostas educativas que se revelaram importantes para um Agrupamento 

como o de Portel. 

Com cerca de 600 alunos, distribuídos por um conjunto de escolas de pequena e 

média dimensão, o Agrupamento de Portel é um Agrupamento com uma boa escala 

humana, com as claras vantagens que tal pode acarretar sob o ponto de vista da inserção e 

do acompanhamento dos alunos. De facto, em Portel todos têm um rosto, uma história 

pessoal e, sobretudo, um percurso escolar que não é ignorado no momento de tomar 

decisões. Esse quadro, traduz-se também em turmas, de um modo geral, com menos 

alunos do que a da generalidade das escolas do país, num elevado rácio professor/aluno. 

Pequeno se colocado numa escala mais geral, mas de enormes dimensões para o 

contexto, o Agrupamento assume um enorme protagonismo local, constituindo-se como 

uma das maiores instituições educativas do concelho. Assume, sobretudo, na sede do 
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concelho, em Portel, que pouco ultrapassa os 2500 habitantes, uma dinâmica que lhe 

permite chegar, direta ou indiretamente, a quase todas as instituições e famílias, facilitando 

a interação com o contexto local, amiudadas vezes chamado a colaborar nas mais diversas 

ações. Esse quadro de relacionamento acontece com a Câmara Municipal, com a qual se 

verifica uma estreita interação, algumas por inerência de partilha de responsabilidades, 

estendendo-se a muitas outras instituições locais. 

Às potencialidades já enumeradas, juntam-se as boas condições físicas, materiais e 

de apetrechamento das escolas do Agrupamento: um centro escolar, recentemente 

inaugurado, com excelentes condições, as EB1/JI das freguesias rurais, também 

intervencionadas recentemente; a EB 2,3 D. João de Portel, a escola sede, que vai ser alvo 

de profundas obras de requalificação a cargo da Câmara Municipal, de modo a garantir as 

melhores condições para as boas práticas letivas. Também sob o ponto de vista dos 

recursos humanos a realidade evoluiu de forma favorável. Assistiu-se a um crescente 

quadro de estabilização do corpo docente, algo de muito diferente do que se vivia num 

passado ainda não muito distante, que tem permitido fixar no Agrupamento não só 

professores profissionalmente mais experientes, mas também mais envolvidos e 

conhecedores das realidades socioeducativas locais, tornando possível perspetivar as 

medidas e opções educativas num quadro de continuidade. 

 

- Patrono da escola sede do Agrupamento 
 

D. João Peres de Aboim, conhecido posteriormente por D. João de Portel, era 

natural de Aboim da Nóbrega, a sul de Ponte da Barca, onde terá nascido por volta de 

1213, era filho de Pêro Ourigues da Nóbrega, nobre fidalgo camareiro do infante D. Afonso 

(futuro rei D. Afonso III) e fiel companheiro de D. Sancho II. Quando D. Afonso III subiu ao 

trono, elevou D. João Peres de Aboim, a mordomo-mor, e depois a governador do Algarve. 

Em resultado das sucessivas generosidades daquele monarca, chegou a fundar uma das 

mais opulentas e poderosas casas de Portugal, sendo sucessivamente conselheiro régio 

(desde 1248), alferes (1250-1255), mordomo da rainha D. Beatriz (1254-1259) e, a partir de 

1264 até à morte do monarca, mordomo-mor da Cúria. Para além dos cargos ilustres 

desempenhados, na estrutura militar e administrativa do reino, de entre os quais se 

destacam os de Mordomo-mor e Tenente de Ponte de Lima, do Alentejo e Évora, recebeu 

igualmente numerosas doações do rei, das quais a mais importante terá sido a concessão, 

em outubro de 1261, do senhorio e carta foral de Portel, com a permissão de aí construir um 

castelo e fortaleza, lançando assim os fundamentos da atual Vila de Portel. Faleceu em 

Março de 1285 e está sepultado no mosteiro de Vera Cruz de Marmelar. 
(Fonte: Câmara Municipal de Portel) 
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3.2. Recursos Humanos  
 

  3.2.1. Alunos  
 
Em termos globais, o número de alunos do Agrupamento tem vindo a conhecer uma 

acentuada diminuição, reflexo das baixíssimas taxas de natalidade. Uma realidade que, no 

médio prazo, poderá colocar em causa a própria existência de algumas das EB1/JI das 

freguesias rurais. 

 
 

Como se pode comprovar pelo quadro anterior, a população escolar tem vindo a 

diminuir nos últimos anos, onde se verifica um decréscimo de cerca de 16% dos alunos do 

ano letivo 2016/2017 em relação a 2012/2013. A estratégia pedagógica tem passado pelo 

reforço do ensino profissional e vocacional, com a criação de cursos de nível básico e 

secundário, em áreas que se julgam adequadas ao contexto socioeconómico do concelho: 

Agricultura, Olivicultura, Montado, Viticultura, Cinegética e Informática.  

No que concerne ao número de alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

existe, no ano letivo 2016/2017, um total de 66 alunos, número igual ao do ano letivo 

2015/2016, apesar do decréscimo do número total de alunos, conforme se pode confirmar 

no quadro abaixo. 
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3.2.2. Encarregados de Educação 

 
Em termos gerais, existe um fraco acompanhamento dos percursos escolares dos 

alunos, por parte dos encarregados de educação, de um modo geral pouco escolarizados. 

Situação agravada, nos últimos anos, pelo crescimento de algumas bolhas de pobreza, a 

que não é indiferente um desemprego estrutural, com todos os problemas sociais a ele 

associados. Apesar de nos últimos anos, se ter assistido a progressos assinaláveis, 

continuam a prevalecer fatores limitativos sob o ponto de vista dos desempenhos escolares. 

Entre outros: o fraco e correto domínio da língua materna, onde são evidentes os arcaísmos 

e as marcas de oralidade próprias de comunidades pouco escolarizadas (note-se que Portel 

tem uma das mais altas taxas de analfabetismo do Alentejo Central), onde a familiaridade 

com a literatura e, até mesmo, com o texto escrito é ténue; ou o conjunto de limitações 

formativas que derivam de um fraco contacto com a diversidade social e cultural, com 

reflexos em termos comportamentais e de socialização, está ainda muito marcada pela 

informalidade própria das gentes do campo. 

 
 

3.2.3. Associação de Pais 
 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação foi criada por iniciativa de 

alguns EE e encontra-se representada no Conselho Geral. 

 
 
3.2.4. Pessoal docente  
 

O Agrupamento contava em 2016/2017 com 81 docentes, repartidos pelos diversos 

níveis de ensino. Atualmente, o Agrupamento tem um quadro de professores bastante 

estável, onde cerca de dois terços pertence ao Quadro do Agrupamento. No quadro abaixo 

podemos verificar a evolução do número de docentes no AEP. 

 

 
 
  3.2.5. Pessoal não docente   
 

O pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento tem vínculo laboral 

com a Câmara Municipal de Portel e é gerido pelo órgão de gestão do Agrupamento, com 
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exceção dos técnicos especializados (terapeuta da fala, fisioterapeuta e psicólogo escolar) 

que são de contratação de escola. 

 

 
 
 
 

3.2.6. Recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e 
à inclusão 

 
3.2.6.1. A equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

 
A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos 

variáveis. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar: um dos docentes que 

coadjuva o diretor, um docente de educação especial, três membros do conselho 

pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis de educação e 

ensino e um psicólogo. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular 

de grupo/turma ou o diretor de turma do aluno, consoante o caso, outros docentes do aluno 

e outros técnicos que intervêm com o aluno. 

 

 
3.2.6.2. Centro de apoio à aprendizagem 
 

O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos 

recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. O centro de apoio à 

aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola, tem como 

objetivos gerais apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e 

atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso 

ao currículo, promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na 

vida pós–escolar e promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida 

autónoma. 
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3.2.6.3. Equipa Local de Intervenção Precoce - ELI Portel  
 

A Equipa Local de Intervenção Precoce é formada por um representante da área da 

educação, dois representantes da área da saúde, um representante da área da segurança 

social e um psicólogo educacional, cujo agrupamento de referência é o AEP na área da 

educação. Esta equipa tem como público alvo crianças entre os 0 e os 6 anos de idade e 

respetivas famílias, em instituições públicas e privadas. 

 
 

3.3. Parcerias e Protocolos  
 
O Agrupamento tem estabelecido diversas parcerias com entidades públicas e privadas, 

destacando-se as seguintes:  

● Câmara Municipal de Portel 

● Juntas de Freguesias do concelho de Portel 

● Biblioteca Municipal de Portel 

● ADA - Associação de Desenvolvimento, Ação Social e Defesa do Ambiente 

● Cooperativa Agrícola de Portel 

● Centro de Saúde de Portel 

● Fundação Dias de Carvalho 

● Santa Casa da Misericórdia de Portel 

● Farmácia Fialho 

● Farmácia da Misericórdia 

● Bombeiros Voluntários de Portel 

● GNR - Escola Segura 

● Universidade de Évora 

● EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, SA. 

● Instituto Politécnico de Beja 

● Escola Profissional de Alvito 

● IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional  

● EPRAL - Escola Profissional da Região do Alentejo 

● AENIE - Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas 

● RBE - Rede de Bibliotecas Escolares 

 

O Agrupamento tem também estabelecido diversos protocolos com uma rede de 

empresas e instituições, quer para a realização de estágios dos cursos 

vocacionais/profissionais, quer para a implementação dos planos individuais de transição 

dos alunos com currículo específico individual com 15 ou mais anos de idade. 
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4. FUNCIONAMENTO GLOBAL DO AGRUPAMENTO 
 

4.1. Estrutura Organizacional  
  

O Agrupamento está organizado de acordo com os documentos legislativos em 

vigor, envolvendo todas as estruturas na tomada de decisões. Os órgãos de gestão e 

administração do Agrupamento estabelecem relações de proximidade e de diálogo com a 

comunidade educativa e as estruturas intermédias de gestão curricular articulam e 

apresentam propostas dos vários grupos disciplinares permitindo uma organização 

cooperada e consultiva. Apresenta-se, de seguida, o organograma das estruturas 

educativas e pedagógicas do AEP. 

 
 

 
 4.2. Distribuição Letiva  

 
A organização do serviço letivo, tendo em vista o cumprimento do currículo, é 

realizada através da rentabilização dos recursos humanos, no sentido de se adequar o perfil 

dos docentes às solicitações variadas, otimizando as suas potencialidades formativas. A 

competência da distribuição do serviço docente é da Diretora do Agrupamento, de acordo 

com o Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de 

julho que concretiza os princípios consagrados no regime de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário.  
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 4.2.1. Elaboração de horários 
 
Os critérios para elaboração de horários são definidos de acordo com o estipulado 

nos normativos legais. O Conselho Pedagógico define os critérios gerais a que deve 

obedecer a elaboração de horários, tendo o Conselho Geral a competência de se 

pronunciar sobre os mesmos (Anexo 1). 

 
 

4.3. Critérios de Constituição de Turmas  
 

Na constituição de turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica, competindo 

à Diretora do Agrupamento aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de 

recursos humanos e materiais existentes e no respeito pela legislação em vigor. A 

constituição das turmas tem como pressuposto a criação de condições de igualdade a todos 

os alunos, ao longo do seu percurso escolar (Anexo 2). 

 
  
4.4. Componente de Apoio à Família  
 
As atividades desenvolvidas no âmbito do apoio à família ocupam as crianças do 

Pré-Escolar e os alunos do 1ºCEB no período anterior ao horário de entrada na escola, no 

serviço de almoços e no período de Prolongamento de Horário, no que respeita o pré-

escolar. Estas atividades são asseguradas pela Autarquia, em todos os Jardins de Infância 

e Escolas do 1ºCEB.  

 
 

 4.5. Atividades de Enriquecimento Curricular/ Atividades Extracurriculares  
 
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são promovidas pelo Município de 

Portel em parceria com o AEP e destinam-se a todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico.  

 As AEC são de inscrição facultativa e gratuita e decorrem, sempre que possível, 

nos espaços escolares. A articulação entre os professores e os titulares de turma ocorre 

com regularidade. Cabe aos coordenadores de departamento a supervisão pedagógica dos 

professores das AEC. 

No 2º e 3º ciclo são desenvolvidas diferentes atividades extracurriculares: 

- Apoio ao Estudo  

- Sala Aprende +  

- Desporto Escolar 

- Clube de Rádio Escolar 

- Jornal Escolar “O Açordas” 
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 4.6. Programas/Projetos do Agrupamento AEP 

  
  4.6.1. Biblioteca Escolar  

 
As bibliotecas escolares do AEP encontram-se integradas na Rede Nacional de 

Bibliotecas Escolares e revelam-se hoje, face aos desafios do século XXI, uma das pedras 

basilares do “desenvolvimento da literacia da informação como parte integrante dos 

currículos e das práticas associadas ao processo de ensino/aprendizagem” (in Standards 

for the 21st-Century Learner).  

De modo a cumprir tal desígnio, cada biblioteca escolar assegura a concretização de 

um conjunto de objetivos que visam:   

Informar – disponibilizando recursos de informação, apoiando e contribuindo para o 

uso e integração nas práticas letivas das infraestruturas tecnológicas, procurando mobilizar 

a comunidade para a importância das mesmas;   

Transformar - a informação em conhecimento, reconhecendo a biblioteca escolar 

como um espaço dinâmico, capaz de contribuir eficazmente para a construção e utilização 

crítica de conhecimentos;   

Centralizar – os recursos educativos na biblioteca escolar, organizando-os e 

publicitando-os de forma a serem utilizados por todos;   

Autoavaliar-se – proceder a uma autoavaliação sistemática, baseada na recolha de 

evidências.  

O serviço na biblioteca escolar é assegurado por um professor bibliotecário, 

selecionado de acordo com a portaria 759/2009, coadjuvado por uma equipa constituída por 

professores que, preferencialmente, disponham de competências nos domínios pedagógico, 

de gestão de projetos, de gestão da informação, das ciências documentais e das 

tecnologias de informação. A este serviço estão afetos assistentes operacionais, de 

preferência com formação na área das bibliotecas escolares. 

 
 

 4.6.2. Erasmus+ 
 
Erasmus+ é o programa comunitário de apoio à mobilidade de alunos e docentes no 

Espaço Europeu que desenvolve atividades de cariz intercultural e de inovação estrutural 

para aumentar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Pretende remover barreiras 

artificiais entre projetos, promovendo novas ideias, atraindo novos intervenientes e 

estimulando novas formas de cooperação, para desenvolver o capital humano e social 

dentro e fora da Europa.  
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  4.6.3. Promoção e Educação para a Saúde 

 

O projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES) resulta de uma parceria 

entre o Ministério da Educação e do Ministério da Saúde e tem como principais finalidades a 

promoção de atitudes e valores que suportem comportamentos saudáveis, a valorização de 

comportamentos que conduzam a estilos de vida saudáveis e a criação de condições para 

uma Escola Promotora de Saúde.  

  

  4.6.4. Parlamento dos Jovens  

 

O programa Parlamento dos Jovens, aprovado pela Resolução n.º 42/2006, de 2 de 

junho, é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos 

do ensino básico e do ensino secundário. O programa desenvolve-se em três fases: a 

sessão escolar, a sessão distrital e culmina com a realização de duas Sessões Nacionais 

na Assembleia da República. 

Constituem os principais objetivos deste programa:  

- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política;  

- Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, 

as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento, enquanto órgão 

representativo de todos os cidadãos portugueses;   

- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas 

regras de formação das decisões de forma a estimular as capacidades de expressão e 

argumentação na defesa das ideias; 

- Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais.   

 

 

5. OFERTA EDUCATIVA/FORMATIVA  
 
O Agrupamento de Escolas de Portel oferece os cursos contemplados nas matrizes 

curriculares dos Ensinos Básico e Secundário integrantes do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, e no projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e 

secundário, pelo Despacho nº 5908/2017, de 5 julho que estabelecem os princípios 

orientadores da organização e gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e 

capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos, e do processo de desenvolvimento 

dos ensinos básico e profissional. Neste âmbito, no ano letivo 2017/2018, a nossa Escola 

integra como escola piloto, em regime de experiência pedagógica, o projeto de autonomia e 

flexibilidade no 1º ano (uma turma), no 5º ano (três turmas) e no 7º ano (três turmas). Face 
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a este quadro, e de acordo com o artº. 13º, do Despacho nº 5908/2017, de 5 julho, foi 

definida como opção curricular a criação de uma nova disciplina no 7º ano (Oferta 

Complementar - Oficina da Oralidade).  

O Agrupamento oferece também, respeitante ao ciclo de formação 2016/2018, o 

Curso Vocacional de Ensino Secundário de Produção Agrícola e, respeitante ao Ciclo de 

Formação 2017/2020, o Curso Profissional de Ensino Secundário com duas vertentes 

técnicas: Técnico/a de Informática/Sistemas e Técnico/a de Máquinas Florestais. 

 

 
6. RESULTADOS ESCOLARES  

 
Os Quadros dos Resultados Escolares do Agrupamento de Escolas de Portel, 

referentes ao ano letivo 2016/17 refletem as taxas de sucesso por disciplina, ano e ciclo, e 

consignam a evolução dos resultados das provas finais de ciclo (de Português e 

Matemática) entre os anos letivos de 2010/2011 e 2016/2017. 

 

1º CICLO 
 

 
 

N.º Alunos POR MAT EST M EXP D EXP M EXP P EXP F 
M 

EXP ART 
FIS-MOT 

AP 
EST 

OFC 

53 94% 96% 100% 98% 100% 100% 100% --- 98% 100% 

53 92% 96% 100% 98% 100% 100% 100% --- 98% 100% 

51 92% 92% 100% --- --- --- --- 100% 98% 100% 
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N.º Alunos POR MAT EST M EXP D EXP M EXP P EXP F 
M 

EXP ART 
FI-MOT 

AP 
EST 

OFC 

57 74% 75% 89% 98% 100% 96% 100% ---  93% 100% 

53 75% 72% 92% 98% 98% 94% 100% ---  91% 100% 

53 83% 89% 96% ---  ---  ---  ---  100% 94% 100% 

 
 

 
 

N.º  
Alunos 

POR MAT EST M ING EXP D EXP M EXP P EXP F M EXP ART FI-
MOT 

AP EST OFC 

49 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ---  100% 100% 

47 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ---  100% 100% 

47 98% 96% 100% 100% --- --- --- ---- ---  100% 100% 100% 
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N.º  de  
alunos 

POR MAT EST M ING EXP D EXP M EXP P EXP FM EXP ART FI-
MOT 

          AP 
EST 

OFC 

41 93% 88% 90% 100% 100% 100% 100% 100% ---  100% 100% 

41 100% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% ---  100% 100% 

43 98% 93% 98% 100% ---  ---  ---  ---  100% 100% 100% 
 
 

 
2º ciclo 
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3º ciclo 
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Evolução da taxa global de retenção do AEP 
 

Ciclo 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

1º Ciclo 5,1% 7,9% 8,8% 6,6% 11,5% 2,7 

2º Ciclo 12,8% 21,0% 28,2% 8,9% 14,2% 9,6 

3º Ciclo 27,0% 18,2% 20,9% 4,5% 4,4% 4,3 

TOTAL AEP 14,5% 15,7% 23,9% 6,4% 9,8% 5,5% 

Percentagem de sucesso e média das provas finais de ciclo 
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9º ANO Taxa de Sucesso Média das Provas 

Disciplinas Nacional AEP Diferencial Nacional AEP Diferencial 

Português 75,0 47,8 27,2 58,0 47,8 10,2 

Matemática 57,0 31,3 25,7 53,0 43,3 9,7 

 
Comparação da taxa de sucesso na avaliação interna e na avaliação externa  
 

Ano de 
escolaridade 

Português Matemática 

Av. interna Av. externa Diferencial Av. interna Av. externa Diferencial 

9º ANO 73,9% 47,8% 26,1% 72,9% 31,3% 41,7% 
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7. DIAGNÓSTICO  
 

Esta análise partiu da identificação de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças. Foi realizada com a participação dos elementos do Conselho Pedagógico, 

representantes das várias estruturas pedagógicas intermédias do Agrupamento. O resultado 

desse trabalho apresenta-se no quadro seguinte: 

 

Pontos Fortes  Pontos Fracos 

 
- Regular monitorização dos resultados escolares nas estruturas 
de gestão intermédia. 
- Diversidade de medidas promotoras do sucesso educativo 
para a recuperação de dificuldades e melhoria das 
aprendizagens; 
- Implementação de diferentes projetos e atividades culturais, 
desportivas, ambientais nas áreas da saúde e da cidadania, que 
se articulam com o desenvolvimento curricular na educação 
pré-escolar e no ensino básico; 
- Oferta educativa diversificada e adequada às necessidades 
dos alunos; 
- Diversidade de parcerias para promover a interculturalidade e 
a formação dos alunos, através de projetos locais, nacionais e 
internacionais; 
- Implementação e monitorização de diferentes medidas de 
combate / prevenção da indisciplina; 
- Acompanhamento regular dos alunos com necessidades 
educativas especiais na perspetiva da sua inclusão escolar, 
social e profissional; 
- Diversidade de parcerias estabelecidas com a comunidade e 
instituições locais;   
- Funcionamento eficaz dos órgãos de gestão intermédia de 
forte proximidade com a comunidade educativa e mobilização 
de recursos para a melhoria das aprendizagens dos alunos; 
- Aumento do número de equipamentos portáteis (tablets) 
disponibilizados na biblioteca da escola sede que permitem 
diversificar estratégias /práticas letivas mais motivadoras; 
- Contributo das Bibliotecas Escolares para a melhoria das 
aprendizagens dos alunos através da constante circulação de 
recursos e do desenvolvimento de um plano de atividades 
articulado tendo em conta as necessidades/interesses da 
comunidade escolar; 
- Eficazes formas de comunicação entre toda a comunidade 
escolar 
- Boa localização da escola sede do Agrupamento enquadrada 
num conjunto de serviços municipais – biblioteca municipal; 
piscina; gimnodesportivo; auditório- que constituem uma mais 
valia para o processo de ensino e de aprendizagem. 
 

  
- Média das provas finais de ciclo abaixo 
da média nacional; 
- Pouco envolvimento dos encarregados 
de educação no percurso escolar dos 
respetivos educandos; 
- Grande percentagem de absentismo 
escolar (etnia cigana); 
- Equipamento informático desatualizado 
em algumas escolas do Agrupamento; 
- Dificuldade na manutenção/recuperação 
do material informático; 
- Falta de motivação dos alunos no seu 
processo de aprendizagem; 
- Falta de hábitos de trabalho sistemático 
por parte dos alunos; 
- Significativa falta de motivação, por parte 
dos alunos, no prosseguimento de 
estudos no ensino superior; 
- Falta de motivação do pessoal não 
docente para participar em ações de 
formação com vista à sua valorização 
profissional;   
- Inexistência de espaços de trabalho dos 
professores; 
- Fraca colaboração dos docentes de 
diferentes ciclos; 
- Fraca rede de internet wireless. 
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Oportunidades  Ameaças  

 
- Existência de uma rede do ensino pré-escolar alargada a todo 
o concelho; 
- Existência de uma Equipa de Intervenção Precoce que atua 
junto de crianças até aos 6 anos e respetivas famílias, de todo o 
concelho; 
- Protocolos com associações de desenvolvimento, de 
coletividades e instituições locais; 
- Proximidade com a Universidade de Évora e o Instituto 
Politécnico de Beja; 
- Apoio da Câmara Municipal; 
- Diversidade da programação cultural do concelho; 
- Relação próxima com a população. 
 

 
- Serviço de refeitório; 
- Conforto das salas de aula; 
- Desmotivação do corpo docente; 
- Desvalorização das carreiras 
profissionais dos docentes e não 
docentes; 
- Baixa taxa de escolaridade da maioria 
dos Encarregados de Educação; 
- Fraca empregabilidade do concelho; 
- Envelhecimento da população;  
- Baixas expectativas das famílias face à 
escola; 
- Inexistência de um psicólogo 
educacional afeto ao quadro do 
Agrupamento. 

 
 
 
8. MISSÃO e VISÃO  
 

O Agrupamento de Escolas de Portel tem como missão proporcionar aos alunos 

condições para desenvolver no futuro uma vida profissional e social de sucesso. Perante a 

diversidade do mundo atual e numa sociedade em constante mudança, é importante criar 

equilíbrios entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. 

Pretendemos, por isso, formar cidadãos ativos, responsáveis, autónomos e reconhecedores 

da importância dos valores humanos, científicos e tecnológicos. Propomos assim 

concretizar uma ação educativa centrada no aluno, encarando-o como um construtor ativo 

da sua aprendizagem.  

O Agrupamento visa assim constituir-se como uma referência na comunidade, 

desenvolvendo um processo educativo integrador na diversidade. 

 

 

9. ÁREAS PRIORITÁRIAS 
 

Decorridas da análise anterior, identificaram-se as principais áreas prioritárias do Projeto 

Educativo: 

1. Melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens 

2. Valorização da Escola junto da comunidade e dos encarregados de educação 

3. Construção de uma cultura de agrupamento 

4. Promoção da educação para uma cidadania consciente e ativa nas dimensões 

da saúde, do ambiente, da arte e do património 
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9.1. Operacionalização  
 

Definem-se objetivos específicos, ações e metas, de acordo com as áreas 

prioritárias de intervenção. As metas são definidas para o período de vigência do PE-AEP. 

Em cada ano letivo poderão ser redefinidas metas a constar nos Planos de Melhoria. 

 

Prioridade 1 
. Melhoria dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens 

Objetivos específicos Ações a desenvolver Metas 

- Implementar medidas de 
promoção do sucesso 
escolar e de melhoria das 
taxas de sucesso 

- Desenvolver dinâmicas de 
ensino e de aprendizagem 
diversificadas e 
personalizadas 

- Despertar a curiosidade 
pelo conhecimento  

- Melhorar competências de 
leitura e escrita  

- Promover a utilização de 
metodologias de trabalho 
centrada na descoberta e no 
trabalho autónomo 

- Consolidar hábitos de 
leitura e escrita para o 
desenvolvimento de 
diferentes literacias 

- Melhorar a qualidade do 
sucesso 

- Desenvolver dinâmicas de 
trabalho colaborativo, 
orientadas para a adoção de 
medidas transversais, que 
assegurem a 
sequencialidade educativa e 
o sucesso sustentado 

- Reforçar a articulação inter 
e intra ciclos de 
escolaridade 

- Promover a diferenciação 
e inclusão pedagógicas 

- Implementação de uma 
metodologia de trabalho 
diferenciada na disciplina de 
Matemática  

- Implementação de estratégias 
de diferenciação pedagógica na 
aprendizagem e no 
desenvolvimento de 
competências de comunicação, 
de leitura e de escrita nas línguas 
estrangeiras 

- Desenvolvimento do projeto 
“Ciênci@qui” - o ensino 
experimental  

- Utilização de recursos 
disponibilizados pela Biblioteca 
Escolar 

-Participação em 
projetos/atividades desenvolvidas 
no âmbito do Plano Nacional de 
Leitura e da Rede de Bibliotecas 
escolares 

-Promoção de momentos de 
reflexão/articulação com a 
restante comunidade educativa, 
no sentido de se tomarem 
decisões conjuntas 

- Harmonização de critérios e de 
procedimentos conjuntos e de 
trabalho mais articulado e 
colaborativo entre todos os 
docentes para a promoção da 
inclusão 

- Constituição de equipas de 
trabalho com funções específicas 
na área de apoio à aprendizagem 
e à inclusão 

- Melhorar em 10% taxa de sucesso na disciplina 
de Matemática no 2.º e 3.º Ciclo 

- Aumento em 10% dos níveis superiores a três 
(níveis 4 e 5), no 2.º e 3.º Ciclo, e de Bom e 
Muito Bom, no 1.º Ciclo, na disciplina de 
Matemática 

- Obter níveis de sucesso superiores a 80% no 
âmbito das competências da oralidade nas 
línguas estrangeiras, nas turmas de 3º ciclo 

- Obter níveis de sucesso superiores a 98% na 
área disciplinar de Português, no final do 1.ºano 
de escolaridade 

- Melhorar em 10% os níveis de sucesso na área 
disciplinar de Português, nas Turmas do 2.º ano, 
aumentando em 15% os níveis Bom e Muito Bom 

- Obter níveis de sucesso superiores a 95% na 
área disciplinar de Português, no 3.º e 4.ºano 

- Manter os níveis de sucesso em Português, no 
5º e no 6º ano, acima de 85% 

- Realizar 10 sessões de ensino experimental por 
turma, no 1º ciclo e pré-escolar 

-Realizar semanalmente 1 atividade experimental 
nos 5º e 6º anos 

- Aumentar em 5% a utilização dos recursos da 
Biblioteca Escolar 

- Realizar pelo menos duas ações/atividades de 
promoção da leitura a nível local e nacional, em 
articulação com os parceiros do AEP 

- Realizar, pelo menos, duas reuniões trimestrais 
entre as diferentes estruturas para articulação 
vertical e horizontal do currículo 

- Realizar, pelo menos, uma reunião mensal das 
equipas de trabalho 

- Obter uma taxa de sucesso pleno superior a 
70%, no total dos alunos do AEP 
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 Prioridade 2  
. Valorização da Escola junto da Comunidade e dos encarregados de educação 

Objetivos específicos Ações a desenvolver Metas 

- Promover atividades 
conjuntas nas várias 
escolas/JI do agrupamento 

- Desenvolver projetos/ 
atividades que promovam a 
Escola enquanto entidade 
promotora da cultura e 
educação. 

- Aprofundar a ligação do 
Agrupamento com a 
comunidade, especialmente 
com os pais e encarregados 
de educação 

- Promover a troca de 
saberes entre Pais/EE e a 
escola 

- Melhorar a divulgação das 
atividades promovidas pelo 
Agrupamento;  

- Envolver o maior número 
de encarregados de 
educação na participação 
das atividades do PAA 

- Participação em atividades 
/projetos locais e nacionais  

- Realização anual de eventos 
culturais e desportivos que 
envolvam os encarregados de 
educação 

- Divulgação na página web do 
Agrupamento de todas as 
atividades com envolvimento dos 
encarregados de educação 

- Continuidade na realização 
anual de programas de receção 
de alunos e encarregados de 
educação 

- Criação e desenvolvimento de 
novas parcerias que envolvam os 
encarregados de educação 

- Promoção de ações de 
sensibilização junto dos 
pais/encarregados de educação 

- Dar continuidade ao Gabinete e 
Apoio ao Aluno e à Família 
(GAAF) 

- Realizar, em cada ano letivo, pelo menos uma 
atividade conjunta, por departamento curricular, 
envolvendo várias escolas do AEP 

- Realizar, pelo menos, uma atividade em cada 
ano letivo de envolvimento do Agrupamento com 
a comunidade 

- Promover, no início de cada ano letivo, um 
encontro com pais/encarregados de educação, 
alunos e professores, com vista a um efetivo 
acolhimento e articulação com a escola e 
comunidade escolar 

- Realizar, anualmente, pelo menos uma 
atividade aberta a toda a comunidade escolar 

- Dinamizar, em cada ano, pelo menos uma 
atividade com a participação dos 
pais/encarregados de educação sobre temáticas 
que promovam o sucesso escolar 

- Reduzir para 0,5% os valores do abandono e 
desistência 

- Obter 0% de desistências dos cursos 
vocacionais e profissionais 

 

 Prioridade 3  
. Construção de uma cultura de Agrupamento 

Objetivos específicos Ações a desenvolver Metas 

- Produzir/monitorizar os 
documentos orientadores 
do Agrupamento 

- Aumentar o envolvimento 
e a participação de toda a 
comunidade educativa, 
desenvolvendo uma cultura 
de pertença 

- Edificar uma unidade 
organizacional com 
identidade própria, 
prestadora de um serviço 
educativo de qualidade 

- Formação de equipas para criar 
os documentos de ação 
estratégica do Agrupamento 

- Promoção de momentos de 
reflexão e de partilha entre as 
diferentes estruturas educativas 

- Realização de atividades cuja 
planificação e concretização conte 
com a participação dos diferentes 
níveis de ensino e/ou áreas 

- Promoção de ações de 
formação interna, utilizando os 
recursos disponíveis no 

 

- Constituir equipas de trabalho com funções 
específicas, articuladas entre si responsáveis 
pela elaboração/monitorização dos documentos 
orientadores do AEP- Projeto Educativo, 
Regulamento Interno, Plano de Ação Estratégica, 
Plano Anual de Atividades, Plano de Formação 

 

- Realização, de pelo menos, dois momentos de 
formação interna 
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- Fomentar um bom clima 
relacional entre todos os 
membros da comunidade 
educativa 

- Proporcionar ao pessoal 
docente e não docentes a 
frequência de formação 
adequada às necessidades 

- Consolidar o processo de 
autoavaliação do AEP 

agrupamento e/ou nas entidades 
parceiras 

- Constituição da equipa de 
autoavaliação do AEP 

- Continuação da prática metódica 
de reflexão e monitorização dos 
resultados dos alunos 

- Apresentação de um relatório trimestral de 
monitorização dos resultados escolares 

- Apresentação de um relatório anual de 
autoavaliação 

- Publicação dos resultados da autoavaliação 

 

 Prioridade 4 
. Promoção da educação para uma cidadania consciente e ativa nas dimensões da saúde, do ambiente, da 
arte e do património 

Objetivos específicos Ações a desenvolver Metas 

-Valorizar a coerência 
global do currículo e o 
trabalho em equipa dos 
docentes das diversas 
áreas disciplinares 

- Promover uma cultura 
artística e de valorização da 
estética, do património 
natural e cultural 

- Promover 
comportamentos de 
respeito pelas diferenças e 
desigualdades 

-Promover encontros de trabalho 
entre professores e agentes locais 
com responsabilidades nas 
dimensões da saúde, ambiente e 
cultura, para partilha de saberes e 
planificação conjunta de ação a 
desenvolver 

-Promover uma oferta de reforço 
educativo adequada às 
características dos alunos e das 
suas necessidades específicas 

- Participar em atividades 
promovidas no âmbito da cultura 
local, regional e nacional 

- Articular ações concretas no 
âmbito das parcerias existentes 

-Participar sempre em projetos e parcerias 
concelhias 

-Participar em pelo menos um projeto regional, 
nacional e/ou internacional que motive e estimule 
os alunos para a aprendizagem, nas suas 
diversas dimensões 

-Organizar/participar pelo menos uma vez por 
período em palestras/ações dirigidas aos 
diferentes agentes educativos, com 
intervenientes especialistas nas diversas áreas 
do conhecimento 

- Realizar/participar em pelo menos duas ações 
de sensibilização para promoção da igualdade de 
género e exclusão de comportamentos 
homofóbicos, xenofóbicos e de bullying 

 

 
 
9.2. Intervenientes  

 
Com vista à consecução dos objetivos e metas definidos, é fundamental a ação dos 

diversos agentes intervenientes neste processo: 

Conselho Geral; Direção; Conselho Pedagógico; Departamentos Curriculares; Conselhos de 

Turma; Alunos; Pais e Encarregados de Educação; Serviço de Psicologia e Orientação; 

Equipa de Autoavaliação do AEP. 
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9.3. Instrumentos de operacionalização  

 
Para concretização de objetivos e metas, o Projeto Educativo deve ser entendido 

como um documento orientador de práticas e atividades e articular-se com outros 

documentos, tais como: Plano de Ação Estratégica (PAE), Plano Plurianual de Atividades, 

Plano Anual de Atividades, Planos de Turma/Plano Curricular de Turma, Regulamento 

Interno e Orçamento do AEP. 

 

 

10. AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO 
 

A avaliação do Projeto Educativo é um processo contínuo, globalizante e 

reestruturante de toda a comunidade escolar cuja consecução se concretiza no quadro dos 

objetivos e das prioridades/linhas de ação definidas. Este instrumento regulador da vida da 

escola será monitorizado e avaliado através da consecução dos objetivos operacionais que 

permitirão refletir sobre as opções tomadas e sua adequação/atualização. Este 

acompanhamento sistematizado, que procede à monitorização, avaliação e revisão do PE, 

será estruturado da seguinte forma: 

Órgão Responsável Procedimentos Instrumentos Calendarização 

Conselho Geral Avaliação da consecução do PE Grelha de 
análise 

Bianual 

Conselho 
Pedagógico 

Monitorização da consecução do 
PE 
 
Aprovar as propostas de 
reformulação do PE emitidas 
pelos Departamentos e pela 
Equipa de Autoavaliação, 
elaborando um relatório a 
apresentar ao Conselho Geral 
para aprovação 

Relatório com 
propostas de 
melhoria 

Bianual 

Departamentos Monitorização e análise da 
consecução do PE em reunião de 
departamento 

Grelha de 
análise 

Bianual 

Equipa de 
Autoavaliação 

Monitorização e 
acompanhamento através de 
questionários 
 
Emitir propostas de atualização 
do PE, com base nas análises 
efetuadas, a apresentar ao 
Conselho Pedagógico 

Matriz de cada 
questionário 
 
Grelha de 
análise de 
necessidades 

Final de cada ano 
letivo  
 
Final do tempo de 
vigência 
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11. DIVULGAÇÃO  
 

Depois de aprovado pelo Conselho Geral, o Projeto Educativo será dado a conhecer 

a toda a comunidade escolar, pais e encarregados de educação e demais parceiros, através 

da sua publicação na página Web do AEP. 

 
 

 
12. ANEXOS 
 
1 - Critérios Gerais para a elaboração de horários  
 
2 - Critérios Gerais para a constituição de turmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta apresentada e aprovada em Conselho Pedagógico em 6 de novembro de 2018 
 
 
 

Aprovado em reunião de Conselho Geral em  
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Anexo 1 . Critérios Gerais para a elaboração de horários 
 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

  

1. A responsabilidade da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é 

da competência da Diretora, tendo delegado no Sub Diretor Sérgio Laranjinho competência 

de caráter técnico para a sua elaboração; 

2. A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem 

pedagógica; 

3. Para a elaboração de horários serão respeitados os normativos legais vigentes e o 

Regulamento Interno; 

4. Níveis de ensino no Agrupamento de Escolas de Portel: 

a) Pré-escolar 

b) 1º Ciclo 

      c) 2º Ciclo 

      d) 3º Ciclo 

      e) Secundário Profissional 

5. Regime de funcionamento: 

a) Pré-Escolar – das 9h15min às 15h45min componente letiva; das 16h às 18h 

prolongamento de horário - CAF (componente de apoio à família); 

b) 1º CEB – das 9h15min às 15h45min componente letiva e das 16h às 18h AEC 

(atividades de enriquecimento curricular) e AAF (atividades de apoio à família); 

c) No 2º/3ºCEB e Secundário – período da manhã das 9h às12h55min, período da 

tarde das 14h25min às 18h. 

6. Cada horário obedecerá ao esquema de tempos letivos devidamente definidos quanto ao 

seu início e conclusão; 

7. No 1º ciclo a componente letiva está organizada em blocos de 60min. No 2º e 3º ciclos os 

tempos letivos estão organizados em blocos de 50 min; 

8. No Pré-escolar e 1º ciclo o intervalo acontece no período da manhã, entre as 10h45min e 

as 11h15min; 

9. Em todos os níveis de ensino o período mínimo destinado ao almoço será de 1h30m; 

10. As aulas práticas de Educação Física não poderão ocorrer no primeiro tempo da tarde; 

11. As turmas de 2º e 3º ciclo terão, preferencialmente, 4 tempos no período da manhã; 

12. As aulas práticas e/ou apoios deverão ocorrer, preferencialmente, nos últimos tempos 

da manhã ou da tarde. 

13. As aulas de cariz mais teórico deverão ocorrer, preferencialmente, no período da 

manhã; 
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 TURMAS 

  

1. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados; 

2. No Pré-Escolar e no 1º Ciclo nenhuma turma poderá ter mais de 2h letivas consecutivas; 

3. As turmas de 2º e 3º Ciclos e Secundário não poderão ter mais do que 8 tempos de 

aulas por dia; 

4. Não deverão existir tempos letivos desocupados interpolados em resultado da não 

frequência de Educação Moral e Religiosa e de Apoio ao Estudo (no 2º ciclo) pela 

totalidade dos alunos; 

5. As aulas de uma mesma disciplina, à mesma turma, não deverão ter lugar em dias 

consecutivos; 

6. As aulas de Língua Estrangeira I e Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em 

tempos letivos consecutivos. 

  

 

PROFESSORES 

  

1. O horário do docente não deve incluir mais de 4 tempos letivos consecutivos, nem deve 

incluir mais de 8 tempos letivos diários; 

2. O horário semanal do docente não pode incluir mais de dois tempos letivos de 50 minutos 

desocupados de forma interpolada; 

3. O serviço distribuído ao docente deve estender-se ao longo da semana; 

4. O número de horas a atribuir à componente não letiva de estabelecimento será de 150 

minutos por semana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 2. Critérios Gerais para a constituição de turmas 
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Educação Pré-Escolar:                                                     

  
1- Continuidade do grupo/turma. 

2- Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um número mínimo de 

20 e um máximo de 25 crianças. 

3- Os grupos da educação pré-escolar são constituídos pelo número mínimo de 20 

crianças previsto no número anterior, sempre que em relatório técnico-

pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à 

inclusão a necessidade de integração da criança em grupo reduzido, não 

podendo este incluir mais de duas nestas condições. 

4- A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60% 

do tempo curricular. 
 

  1º, 2º e 3º Ciclos: 
   

5- As turmas do 1.º ano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos 

demais anos do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos. 

6- As turmas dos 5.º e 7.º anos de escolaridade são constituídas por um número 

mínimo de 24 alunos e um máximo de 28 alunos. 

7- As turmas dos 6.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade são constituídas por um 

número mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 alunos. 

8- As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico -

pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à 

inclusão a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não podendo 

esta incluir mais de dois nestas condições. 

9-  A redução das turmas prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % 

do tempo curricular. 

10- Deverá dar-se continuidade ao grupo/turma. 

11- Deverão ser tidas em conta as indicações dos conselhos de turma/docentes. 

12- Os alunos retidos deverão ser distribuídos, o mais equitativamente possível, 

pelas turmas 

13- Nas transições de ciclo dever-se-á ainda ter em conta: 

a) grupos de referência para todos os alunos; 

b) que os alunos com dificuldades de aprendizagem não se concentrem 

numa única turma. 


