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1. Introdução 
 

O Projeto Educativo de Agrupamento (PEA) é o instrumento orientador e de referência para a ação 

coletiva e individual, que possibilita o desenvolvimento de compromissos e vínculos com todos os 

elementos da comunidade educativa e determina a filosofia que serve de base à dinâmica a 

imprimir ao Agrupamento de Escolas Luísa Todi (AELT). Como tal, define as estratégias do espaço 

organizacional onde se decidem e se implementam os desafios educativos e deve responder às 

necessidades da comunidade escolar a que se destina, tendo em conta o seu contexto 

socioeconómico, funcionando como fator impulsionador da sua autonomia, de acordo com a lei.  

Pretende, igualmente, otimizar os recursos humanos e materiais disponíveis e prevê o 

estabelecimento de colaboração, parcerias e protocolos com várias instituições locais, no sentido de 

dar uma resposta educativa e global adequada, mobilizando novos recursos e novas respostas que 

conduzam ao sucesso escolar dos alunos.  

Este documento estabelece a identidade do Agrupamento, identifica problemas e define princípios 

orientadores, objetivos e estratégias de operacionalização. O PEA constitui-se, assim, como um 

documento norteador na elaboração, concretização e articulação do Regulamento Interno do 

Agrupamento (RIA), do Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular (PEDC), do Plano de 

Articulação Curricular do Agrupamento (PARCUR), do Plano Anual de Atividades do Agrupamento 

(PAA), do Plano de Grupo (PG), do Plano de Turma (PT) e do Plano de Formação (PF) para o pessoal 

docente e não docente. 

A elaboração deste documento teve como ponto de partida o conteúdo dos relatórios de avaliação 

interna e externa no ano letivo de 2014-2015, assim como o Plano de Melhoria e Desenvolvimento 

(PMD) elaborado na sequência da avaliação externa, realizada pela Inspeção Geral da Educação e 

Ciência. 
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2. Caracterização do Agrupamento 

O AELT, situado na cidade de Setúbal, tem como sede a Escola Básica Luísa Todi, sita na rua Adriano 

Correia de Oliveira. 

O Agrupamento tem atualmente 8 escolas, distribuídas pelas freguesias de S. Sebastião (zona 

urbana) e Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra (zona rural). 

 

2.1. Equipamentos escolares e sua localização 

A Escola Básica Luísa Todi, escola sede, é constituída por 2 edifícios: um destinado ao pré-escolar e 

1º ciclo e outro aos 2º e 3º ciclos. 

O edifício onde funciona o pré-escolar e 1º ciclo é constituído por três salas do pré-escolar, oito 

salas do 1º ciclo, uma sala destinada às Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para as 

crianças do pré-escolar, uma sala de educadores, uma sala de professores do 1º ciclo, uma sala de 

informática, dois gabinetes de apoio, uma sala de reuniões, o refeitório, a cozinha e a receção. O 

referido edifício integra ainda uma unidade de ensino estruturado para a educação de alunos com 

perturbações do espectro do autismo. 

O edifício onde funcionam o 2º e 3º ciclos é constituído por 3 blocos. O bloco A, de 2 pisos, com 5 

salas de Educação Visual e de Educação Tecnológica, 4 laboratórios, uma sala de Educação Musical, 

13 salas de aula, 1 espaço destinado às reuniões da associação de pais e gabinetes de trabalho. No 

bloco B, situa-se a central telefónica, a biblioteca escolar, o auditório, o posto médico, a secretaria e 

ação social escolar, a reprografia, a sala de professores, a sala da Direção, a sala dos diretores de 

turma, um gabinete anexo, treze salas de aula, o gabinete de intervenção disciplinar e uma sala de 

reuniões. Existe ainda o bufete, a sala da associação de estudantes, o refeitório, a papelaria e a 

cozinha que compõem o bloco C. 

No exterior, existem um pavilhão gimnodesportivo e dois campos de jogos.   

EB1 nº 4 (Pinheirinhos) - Situada no bairro dos Pinheirinhos, é uma construção de plano centenário 

urbano, com um edifício principal de 2 pisos, com 7 salas e 1 auditório. Tem 2 alpendres 

parcialmente fechados, transformados em sala de professores e sala de atividades de 

enriquecimento curricular. Num outro edifício, funcionam a cozinha, o refeitório e a biblioteca 

escolar. No pátio exterior há um campo de jogos e um monobloco para as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC).  

EB1 n º 6 (Monte Belo) – Situada no bairro do Monte Belo é a mais próxima da escola sede. É uma 

P3, constituída por 2 núcleos de 3 salas, sendo que num deles existe mais 1 sala polivalente que foi 

adaptada a sala de aula e outro de duas salas, com uma área comum a cada um. 

Tem ginásio, auditório, biblioteca escolar, cozinha, refeitório e sala de professores. 
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EB Bairro Afonso Costa - Situada no bairro Afonso Costa, é constituída por dois edifícios de 

arquitetura contemporânea com capacidade para oito salas de aula, aos quais acresce ainda o 

imóvel de plano centenário, que foi reabilitado, passando a dispor de mais duas salas de aula, bem 

como de biblioteca, mediateca e uma sala polivalente, em anexo. Conta ainda com um novo campo 

de jogos e passagens pedonais cobertas, que garantem a ligação entre os seus vários blocos 

edificados. Num outro edifício funcionam duas salas de pré-escolar e outra destinada às AAAF, 

espaços utilizados por dois grupos de alunos. Este edifício contempla ainda o refeitório e a cozinha 

da escola. Para o desenvolvimento das atividades, é também utilizado o espaço exterior. 

EB1 nº 11 (Humberto Delgado) – É um monobloco, com duas salas de aula e uma sala de 

professores. Possui um espaço de recreio exíguo e carece de uma zona coberta.  

EB1 (Alto da Guerra) – Situa-se numa zona periférica da cidade, num edifício que possui duas salas 

de aula para 4 turmas em regime duplo.  

EB Gâmbia - Situa-se a cerca de 15 km da escola sede, numa zona rural, e funciona num edifício 

com duas salas para o 1º ciclo, uma sala para o pré-escolar, uma sala de reuniões, uma sala de 

professores, um espaço polivalente, uma biblioteca, uma sala destinada ao funcionamento da 

AAAF, um recreio interior, o refeitório, a cozinha, a receção e um amplo espaço exterior.  

EB1 Montinho da Cotovia - Está inserida numa zona rural, a cerca de 6 km da escola sede. Trata-se 

de uma escola de plano centenário rural, com duas salas de aula num edifício principal. Num outro 

edifício, funciona a biblioteca e o refeitório. Existe ainda um monobloco e um campo de jogos. 

 

2.2. Meio envolvente 
Grande parte da população escolar reside na área de influência do Agrupamento e provém de duas 

zonas diferentes bem definidas: uma zona urbana, que integra os bairros dos Pinheirinhos, Afonso 

Costa, Camarinha, Monte Belo, Vale do Cobro e Humberto Delgado, com uma grande componente 

de habitação social e problemáticas inerentes a esta realidade; uma outra zona, de características 

rurais, engloba as localidades da Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, onde coexistem a agricultura e a 

indústria. 

 

2.3. Situação socioeconómica 
A maioria da população escolar é de nacionalidade portuguesa. Contudo, há também alunos de 

outras nacionalidades, nomeadamente angolana, belga, bielorrussa, brasileira, cabo-verdiana, 

chinesa, espanhola, francesa, guineense, moldava, romena e ucraniana.  

Habitando zonas residenciais com carências de vária ordem (sociais, económicas e culturais), existe 

um número significativo de crianças provenientes de famílias pouco estruturadas, que subsistem 

com base no Rendimento Social de Inserção ou com emprego precário, conforme a informação 
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recolhida nos questionários elaborados no âmbito da avaliação externa. Este quadro socialmente 

débil determina percursos escolares pouco favoráveis à aprendizagem, em boa parte resultado do 

fraco investimento familiar e da consequente desvalorização da educação das crianças e dos jovens. 

 

2.4. Relação com a comunidade 
A grande maioria dos pais e encarregados de educação manifesta interesse em que os seus 

educandos frequentem o AELT. Consideram-se, na generalidade, bem atendidos por parte da 

Direção, professores e pessoal não docente. A imprensa local reconhece e destaca as atividades 

abertas à comunidade que o Agrupamento promove, entre as quais se realçam as exposições, 

workshops temáticos, visitas de estudo a associações, instituições e empresas locais, ações e 

sessões de esclarecimento e sensibilização no âmbito da cidadania (higiene e saúde, segurança, 

ambiente, violência doméstica), programas culturais de música (atuações dos Tódicos) e de teatro 

(Grupo Experimental de Teatro Luísa Todi), com atuações em várias associações locais, em 

articulação com instituições locais de solidariedade. Por último, refira-se a Festa de Encerramento 

do Ano Letivo, em que participam todas as escolas do Agrupamento e, no âmbito dos projetos 

dinamizados ao longo do ano letivo, se realiza uma exposição de trabalhos das várias escolas aberta 

à comunidade, prestigiando o trabalho e empenho dos alunos.  

Através das atividades que desenvolve, o AELT tem vindo a afirmar-se como um pólo cultural na 

comunidade e um espaço aberto a outras entidades locais, através da cedência das suas instalações 

para iniciativas culturais e desportivas. Com efeito, existe um elevado número de parcerias e 

protocolos entre o Agrupamento e a comunidade local, criando uma dinâmica de desenvolvimento 

que permite rentabilizar recursos e melhorar os serviços prestados a nível do território educativo. 

Numa perspetiva de melhoria contínua de toda a ação educativa, o Agrupamento tem como 

objetivo fundamental continuar a investir na relação da escola com a comunidade, mobilizando os 

pais e encarregados de educação para a participação ativa na comunidade escolar, numa atitude 

proativa de promoção e formalização de parcerias e protocolos. 
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2.5. Órgãos de Administração e Gestão 
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2.5.1. Conselho Geral 

O Conselho Geral é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, responsável 

pela definição das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, com respeito pelos princípios 

consagrados na legislação em vigor. O Diretor participa nas reuniões deste órgão sem direito a voto. 

2.5.2. Direção Executiva  

A Direção Executiva é o órgão de administração e gestão do Agrupamento nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial. O Diretor é coadjuvado no exercício das suas 

funções por um subdiretor e por três adjuntos, de acordo com o número de alunos do 

Agrupamento. 

2.5.3. Conselho Pedagógico 

Nos termos da legislação em vigor, o Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão 

pedagógica e orientação educativa do Agrupamento de escolas, nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua 

do pessoal docente. 

2.5.4. Departamentos Curriculares e Grupos Pedagógicos 

Departamentos Curriculares Grupos Pedagógicos 

Pré-Escolar  

 
1º Ciclo 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

4º ano 

 
Ciências Sociais e Humanas 

História e Geografia de Portugal – 2º ciclo 

História – 3º ciclo 

Geografia – 3º ciclo 

Educação Moral e Religiosa Católica 

 
Línguas 

Português – 2º  e 3º ciclos 

Inglês – 1º, 2º e 3º ciclos 

Francês – 3º ciclo 

 
Matemática e Ciências 
Experimentais 

Matemática – 2º e 3º ciclos 

Ciências Naturais – 2º e 3º ciclos 

Física e Química – 3º ciclo  

Tecnologias da Informação e Comunicação – 3º ciclo 

 
Expressões 

Educação Musical – 2º ciclo 

Educação Física – 2º e 3º ciclos 

Educação Tecnológica – 2º e 3º ciclos 

Educação Visual – 2º e 3º ciclos 

Educação Especial  
Tabela 1 – Departamentos Curriculares e Grupos Pedagógicos 
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2.5.5. Coordenação Pedagógica  

a) A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola 

integrada num Agrupamento é assegurada por um coordenador ou representante. 

b) No estabelecimento em que funciona a sede do Agrupamento, bem como nos que 

tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções, não há lugar à 

designação de coordenador. 

c) O coordenador é eleito, pelos seus pares, mediante indicação do Diretor e de entre os 

professores em exercício de funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-

escolar e, sempre que possível, entre docentes do quadro de Agrupamento.  

d) O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa 

com o mandato do Diretor.   

e) O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do Diretor. 

2.5.6. Outras Estruturas de Coordenação  

2.5.6.1. Plano Tecnológico da Educação 

O PTE é uma estrutura de coordenação e acompanhamento de projetos ao nível dos 

estabelecimentos de ensino. A função do seu coordenador é exercida, por inerência, pelo Diretor 

podendo ser delegada em docentes do Agrupamento que reúnam competências ao nível 

pedagógico, técnico e de gestão. 

2.5.6.2. Conselho Administrativo 

O Conselho Administrativo, de acordo com a legislação em vigor, é o órgão de administração e 

gestão do Agrupamento com competência deliberativa em matéria administrativo-financeira. 

2.6. População Discente 

2.6.1. Distribuição dos alunos pelas diferentes escolas                      

Uma vez que os dados referentes aos alunos não são constantes no tempo, apresentam-se os dados 

disponíveis no final do primeiro período do ano letivo de 2015/2016. 

Nível de ensino 

ALUNOS MATRICULADOS EM 2015-2016 

Nº de Alunos NEE - % Repetentes – % 
ASE(Subsidiados) 

Escalão 1 Escalão 2 

Pré - Escolar 128 7 5,5% - - 44 34,4% 20 15,6% 

1º Ciclo 1180 70 5,9% 62 5,3% 363 30,8% 153 13,0% 

2º Ciclo 651 52 8,0% 78 12,0% 183 28,1% 104 16,0% 

3º Ciclo 336 43 12,8% 19 5,7% 84 25,0% 56 16,7% 

Total 2295 172 7,5% 159 6,9% 674 29,3% 333 14,5% 

Tabela 2 – Alunos matriculados em 2015-2016 
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No Agrupamento os alunos estão assim distribuídos: 

 Na EB Luísa Todi 

O pré-escolar funciona com 3 grupos (total de 65 crianças) e o 1º ciclo com 8 turmas em regime 

normal (total de 178 alunos).  

Funcionam ainda 29 turmas de 2º ciclo (total de 651 alunos) e 15 turmas de 3º ciclo (total de 336 

alunos). 

 Na EB1 nº 4 (Pinheirinhos) 

Funcionam 12 turmas, em regime duplo, num total de 281 alunos. 

 Na EB1 nº 6 (Monte Belo) 

 Há um total de 219 alunos distribuídos por 9 turmas, em regime normal. 

 Na EB Bairro Afonso Costa 

Há 10 turmas de 1º ciclo, num total de 236 alunos e dois grupos de pré- escolar num total de 50 

crianças. 

 Na EB1 nº 11 (Humberto Delgado) 

Funcionam 4 turmas com 92 alunos, que frequentam as aulas em regime duplo. 

 Na EB1 (Alto da Guerra) 

Há 4 turmas de 1º ciclo a funcionar em regime duplo, com 96 alunos. 

 Na EB Gâmbia 

Há 37 alunos do 1º ciclo em duas turmas, que funcionam em regime normal e um grupo de pré-

escolar com 22 crianças. 

 Na EB1 Montinho da Cotovia 

Funcionam 40 alunos, distribuídos por 2 turmas. 

 

2.6.2. Evolução das aprendizagens na Educação Pré-escolar 

Verificou-se ao longo do ano letivo 2014/2015, que os grupos de crianças das salas do Pré-Escolar 

que integram o Agrupamento apresentaram, de um modo geral, níveis satisfatórios de 

desenvolvimento nas diferentes áreas de conteúdo expressas nas Orientações Curriculares Para a 

Educação Pré-Escolar (OCPEP). 
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Percentagem de abandono escolar 

2013 - 2014 2014 - 2015

2.6.3. Dados relativos ao sucesso e insucesso escolares do 1º, 2º e 3º 

ciclos 

 

2.6.4. Relação sucesso interno/sucesso nacional nas Provas Finais de 

Ciclo 

 

 

2.6.5. Abandono escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num total de 2100 alunos matriculados no Agrupamento no ano escolar de 2014/2015, registaram-

se 19 casos de abandono, correspondendo a uma taxa de 0,90%. Comparativamente com 

Taxas de sucesso no ano letivo 2014/2015 

 1ºANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 5ºANO 6ºANO 7ºANO 8ºANO 9ºANO 

2014-2015 100% 86,4% 94,1% 97,7% 90,7% 88,3% 92,7% 95,9% 98,5% 

Tabela 3 – Taxas de sucesso no ano letivo 2014-2015 

ANO DE 

ESCOLARIDADE 

PROVAS FINAIS DE CICLO – 2014/2015 

PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

Positivas % Positivas % 

AVAL. INTERNA MÉDIA NACIONAL AVAL. INTERNA MÉDIA NACIONAL 

4º ano 86,23 86,5 60,37 71,6 

6º ano 76,15 75,0 34,36 55 

9º ano 84,99 90 33,34 68,2 

Tabela 4 – Provas finais de ciclo – 2014/2015 

Gráfico 1 – Percentagem de abandono escolar 
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2013/2014 verificou-se um decréscimo na taxa de abandono (de 1,31% para 0,90%), sendo que o 

maior valor se registou no 2º ciclo. 

2.6.6. Taxas de desistência aos 14, 15 e 16 anos 

 

Taxas de desistência aos 14, 15 e 16 anos  

 Taxas de desistência aos 
14 anos 

Taxas de desistência aos 
15 anos 

Taxas de desistência aos 
16 anos 

2014-2015 2,3% 1,0% 2,5% 

Metas  1,0% 2,0% 4,0% 
Tabela 5- Taxa de desistência aos 14, 15 e 16 anos 

A taxa de desistência é superior à meta nacional aos 14 anos, mas inferior aos 15 e 16 anos. 

 

2.6.7. Comportamento e indisciplina 

2.6.7.1. Ocorrências disciplinares 1º, 2º e 3º ciclos 

Relativamente ao 1º ciclo, foram registadas três ocorrências disciplinares no ano letivo 2014/2015. 

Quanto ao 2º ciclo verifica-se uma maior incidência de ocorrências disciplinares no 6º ano.  No que 

concerne ao 3º ciclo, registaram-se mais  ocorrências disciplinares no 7º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ocorrências disciplinares nos 2º e 3º ciclos 

Ano 

Nº 

total 

de 

alunos 

Nº de 

alunos 

com OD 

Nº total de 

OD 

1ºP+2ºP+3ºP 

Tipologia Alunos com 

OD e com 

sucesso 
T1 T2 T3 

5º 313 63 288 98 114 76 41 

6º 383 64 151 87 49 15 44 

7º 119 35 61 40 11 10 30 

8º 101 15 33 19 7 7 13 

9º 72 6 6 1 5 0 6 

CV 22 5 24 16 7 1 - 

Total 1010 188 563 261 193 109 128 

Tabela 6 – Ocorrências disciplinares nos 2º e 3º ciclos 
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2.6.7.2. Problemas comportamentais e medidas adotadas 

 

As medidas adotadas para combater a indisciplina passam pela aplicação da lei 51/2012 de 5 de 

setembro - Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pelo estipulado no RIA, pela criação de turmas de 

Percurso Curricular Alternativo (PCA) e Curso Vocacional (CV). Aposta-se igualmente na formação 

dos diferentes membros da comunidade educativa e no envolvimento estreito com pais e 

encarregados de educação. 

No sentido de promover o cumprimento das regras e da disciplina na escola sede do Agrupamento, 

existe o Gabinete de Intervenção Disciplinar (GID).  

O quadro que se segue expressa o número de ocorrências disciplinares que se traduziram no 

encaminhamento de alunos para o GID, nos anos letivos de 2013/14 e 2014/15. 
 

 

 2013 / 2014 2014 / 2015 

5º Ano 29 82 

6º Ano 106 32 

7º Ano 12 10 

8º Ano 29 11 

9º Ano 5 9 

TOTAL 181 144 

Tabela 7 – Ocorrências disciplinares 2013/2014 e 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao número de ocorrências por ano de escolaridade, verifica-se que no ano letivo de 

2014/15 houve um aumento muito acentuado do número de casos de indisciplina no 5º ano (82), 

contrariamente ao registado no ano letivo anterior (29). Pelo contrário, verificou-se um acentuado 

decréscimo no 6º ano. 

 

Gráfico 2 – Número de ocorrências disciplinares 
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2.6.8. Quadros de Mérito e Valor 

O Agrupamento promove a excelência dos seus alunos valorizando os que se destacam 

pelas suas atitudes de cidadania, resultados académicos, desportivos ou artísticos.  

 

Alunos propostos para Quadro de Honra e Mérito atuais quadros de Mérito e Valor.  
 

 

 

 

 

 

No decorrer do ano letivo, como forma de valorizar os alunos que se destacam academicamente, 

também é prática do Agrupamento o envio de cartas de felicitações personalizadas para os 

referidos alunos, enviadas pelo Diretor. Essa informação é igualmente divulgada no placard do átrio 

principal da escola sede e pelas redes sociais.  

 

 2014/15 

1º Ciclo 30 
2º Ciclo 60 
3º Ciclo 13 

Total 103 
 

Tabela 8 – Alunos propostos para Quadro de Honra e Mérito 
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2.7. População docente e não docente 
 

2.7.1. Situação profissional do corpo docente e participação na 

dinâmica do Agrupamento 

Com base no quadro que se apresenta, podemos constatar que a maioria do corpo docente 

pertence ao Quadro do Agrupamento, o que lhe permite realizar um trabalho de continuidade 

pedagógica. É uma equipa preocupada e empenhada no processo de motivação e responsabilização 

dos alunos face à escola e ao meio, promovendo o seu sucesso pessoal e escolar.  

Estão representados nas diferentes estruturas do Agrupamento através dos respetivos 

coordenadores e delegados, eleitos pelos pares mediante indicação do Diretor. 

Participam nas secções e grupos de trabalho, constituídos de acordo com as orientações da Direção 

e do Conselho Pedagógico, na elaboração dos documentos de referência e na operacionalização do 

currículo, através da planificação da ação educativa nas reuniões de departamento, de grupo, de 

conselho de escola, de conselhos de ano e nos conselhos de turma. 

 

Pessoal docente em exercício de funções no Agrupamento - ano letivo de 2015/2016 

Ciclo 
Quadro  do 

Agrupamento 

Quadro  Zona 

Pedagógica 
Contrato Total 

Pré escolar 7 - - 7 

Educação Especial  10 - - 10 

1º ciclo 44 15 3 62 

2º ciclo 52 5 4 61 

3º ciclo 18 3 6 27 

Total  131 23 13 167 

Tabela 9 – Pessoal docente em exercício de funções no Agrupamento – ano letivo 2015/2016 
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2.7.2. Participação do corpo não docente na dinâmica do 

Agrupamento 

Fazem parte do pessoal não docente os assistentes operacionais e os assistentes técnicos. Os 

assistentes operacionais revelam empenho no exercício das suas funções e têm um papel 

importante no processo educativo, porém são insuficientes em número para responder a todas as 

necessidades do Agrupamento.  

 

Nas escolas de 1º ciclo, são as assistentes operacionais que apoiam a atividade letiva e as Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC), que acompanham as visitas de estudo, encarregando-se ainda 

da vigilância e da limpeza. 

 

O pessoal não docente está representado nas estruturas do Agrupamento (Conselho Geral e 

Conselho Administrativo) e participa nas equipas de trabalho responsáveis pelos documentos de 

referência do Agrupamento. 

 

Escolas 

Assistentes operacionais Assistentes técnicos  

Total 
Quadro Câmara 

Contrato 

a horas 
Quadro IEFP 

EB Luísa Todi 24 9 5 6 2 46 

EB1 nº 4 5 5 - - - 10 

EB1 nº 6 5 1 - - - 6 

EB Afonso Costa 3 7 1 - - 11 

EB1 nº 11 2 1 - - - 3 

EB1 Alto da Guerra 2 2 - - - 4 

EB Gâmbia 1 3 1 - - 5 

EB1 Montinho 1 - 1 - - 2 

Total 43 28 8 6 2 87 

Tabela 10 – Pessoal não docente em exercício de funções no Agrupamento – ano letivo 2015/2016  
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2.8. Perfil e participação dos pais na vida da escola 
 

Através dos dados disponibilizados na plataforma do Agrupamento, verifica-se que as habilitações 

académicas dos pais e encarregados de educação se situam ao nível do 3º ciclo e secundário 

(aproximadamente 50%), sendo ligeiramente mais elevada a percentagem de pais e encarregados 

de educação que concluíram o ensino secundário. É de realçar que entre 13% e 15% dos pais e 

encarregados de educação, apresentam um nível de escolaridade que se situa no 1º e 2º ciclos do 

ensino básico.  

Procurando aumentar as expetativas dos pais e encarregados de educação, o Agrupamento 

incentiva a sua participação na vida da escola, numa perspetiva de cidadania ativa. As Associações 

de Pais e Encarregados de Educação, com representação no Conselho Geral, no Conselho 

Pedagógico e na equipa da Avaliação Interna, participam na elaboração de documentos 

estruturantes e tomadas de decisões sobre questões importantes do Agrupamento. 

Todas as escolas do Agrupamento dispõem de associação de pais e encarregados de educação, 

eleita anualmente, de entre as quais são designados representantes que colaboram e participam 

ativamente nos órgãos de gestão. Tanto a participação individual dos pais e encarregados de 

educação, como das suas associações constituem-se como pilar fundamental para a vida das 

diversas escolas do Agrupamento e têm um papel relevante no processo organizativo e no 

desenvolvimento educativo dos seus educandos. 
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2.9 Pontos Fortes do Agrupamento 
 
Realçam-se os seguintes pontos fortes no desempenho do Agrupamento:  

 

a) A dinamização de múltiplas ações que fomentam a construção de percursos individuais de 

cidadania ativa;  

b) O trabalho realizado em torno da prevenção e resolução dos casos de indisciplina, o que se 

reflete positivamente na melhoria do ambiente educativo;  

c) A abertura ao meio onde o Agrupamento está inserido e o seu papel interventivo na 

comunidade, propiciadores do reconhecimento público da ação empreendida e da captação 

de crianças e alunos;  

d) A ação das bibliotecas no apoio ao desenvolvimento do currículo e na promoção da leitura 

junto das crianças e dos alunos, é um serviço de qualidade que permite ao aluno, em tempo 

não letivo, ou em caso de ausência do professor, a realização de trabalhos escolares ou 

estudo com o devido acompanhamento;  

e) A eficácia das respostas educativas dadas aos alunos com necessidades educativas especiais 

com repercussões positivas na sua inclusão;  

f) O exercício de uma liderança transformacional que contribui, entre outros, para a 

mobilização dos profissionais e para a construção de um sentido de pertença.  

Para além destes aspetos podem considerar-se igualmente relevantes os seguintes: 
 

a) Clubes - Para além das disciplinas,  existe um leque variado de oferta de clubes que 
permitem aos alunos a extensão dos seus horários na escola e dinamização de atividades do 
seu interesse; 

b) Comunicação e tecnologia - Escola com página web, cartão GIAE, facebook, newsletter e 
outras plataformas que permitem aos pais e encarregados de educação estarem 
devidamente informados sobre a vida da escola. Valorização e desenvolvimento dos alunos 
nas áreas das novas tecnologias de informação e comunicação; 

c) Corpo docente - Privilegia-se a continuidade pedagógica das turmas; 
d) Desporto Escolar - Grande oferta desportiva com várias modalidades adequadas a todas as 

idades a partir do 4º ano, possibilitando, sem quaisquer custos acrescidos, a prática 
desportiva e participação em competições, dentro e fora do horário escolar; 

e) Horário - O Agrupamento é sensível às problemáticas e rotinas familiares tentando, dentro 
do possível, dar resposta às solicitações apresentadas; 

f) Instalações - Edifícios recentes, limpos, seguros e com todas as condições e equipamentos 
necessários para as aprendizagens;  

g) Segurança - Tem-se apostado na realização de inúmeras ações realizadas para professores e 
alunos, no sentido de combater o bullying e outras formas de violência. Quando surgem 
casos na escola, são prontamente resolvidos pela direção, pelo segurança, e pelos diretores 
de turma ou por qualquer docente ou assistente operacional que possa concorrer para a 
sua resolução. Aposta-se sobretudo na prevenção. 
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A utilização do cartão eletrónico no controlo das entradas e saídas dos alunos constitui-se 
como uma vantagem, uma vez que permite supervisionar o cumprimento dos horários. 
As escolas do Agrupamento e respetivos meios envolventes contam com a presença da 
Escola Segura. 
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3. Visão, missão, valores, princípios e objetivos 

estratégicos 
 

3.1. Visão 
Pretende-se uma escola de qualidade, que aceita desafios, a par do progresso tecnológico e com 

recursos humanos experientes, disponíveis e dinâmicos. Um Agrupamento que seja unido, inovador 

e consciente. 

 

3.2. Missão 
Este Agrupamento tem como missão promover um ensino de qualidade que concorra, 

simultaneamente, para a valorização da formação pessoal e social dos alunos e para o sucesso 

educativo. O desenvolvimento da trajetória escolar do Ensino Básico deve assegurar um conjunto 

de ferramentas que valorizem a transição após o nono ano de escolaridade e a formação de 

cidadãos competentes e responsáveis. 

 

3.3. Valores 
Promover o espírito de tolerância, respeito, justiça, responsabilidade e civismo.  

                        Dos valores que orientam o nosso PEA destacamos: 

a) Cidadania; 

b) Civismo; 

c) Respeito pela dignidade humana;  

d) Respeito pelas diferenças individuais; 

e) Gosto pelo saber; 

f) Trabalho e rigor; 

g) Responsabilidade; 

h) Solidariedade; 

i) Cooperação e espírito de pertença. 
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3.4. Princípios 
 

Com este projeto queremos trabalhar no sentido da construção de uma escola aberta à 

comunidade e em estreita colaboração com os pais e encarregados de educação. Pretendemos 

encontrar soluções para os problemas detetados e que dizem respeito às capacidades pessoais e 

sociais dos alunos e à participação da família na vida escolar.  

 

Numa perspetiva integradora e inclusiva, valorizamos a formação para a cidadania: 

a) Através da promoção da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, da igualdade de 

oportunidades, do respeito pela diferença e pela pluralidade, da cooperação, da partilha e da 

participação social e cívica; 

b) Na promoção de hábitos de vida saudáveis, orientados pelos princípios do desenvolvimento 

sustentável; 

c) Na atualização científica, didática e pedagógica, contribuindo para o desenvolvimento 

pessoal e profissional.  

 

O desafio decisivo é assumir a educação como responsabilidade de todos, na consciência de que 

todos têm direitos e deveres. 

São, assim, os princípios orientadores do nosso projeto:  

a) Inclusão; 

b) Promoção do sucesso escolar; 

c) Promoção da disciplina e segurança; 

d) Diminuição do abandono escolar; 

e) Promoção da relação entre escola e família; 

f) Escola ao serviço da comunidade; 

g)  Orientação profissional e preparação da vida pós-escolar. 

 

 

3.5. Objetivos estratégicos 
 

Objetivos Prioridades 

Promover a inclusão  

 

Promover uma cultura de escola inclusiva; 
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Objetivos Prioridades 

Valorizar as diferenças e o pluralismo culturais; 

Despistar as dificuldades dos alunos e promover os encaminhamentos 

adequados; 

Diversificar as respostas aos alunos em função das necessidades individuais; 

Criar mecanismos de articulação efetiva entre o departamento de apoios 

educativos (DAE), o serviço de psicologia e orientação (SPO), os educadores de 

infância, os docentes titulares de turma e docentes dos conselhos de turma, 

de forma a identificar e perspetivar respostas eficazes; 

Contribuir para a igualdade de oportunidades e sucesso educativo de todos os 

alunos, independentemente do seu perfil funcional; 

Manter e melhorar a parceria com o Centro de Recursos Para a Inclusão (CRI); 

Desenvolver parcerias conducentes à preparação da vida pós- escolar. 

Desenvolver comportamentos 

sociais 

 

Proporcionar espaços de formação que permitam um desenvolvimento 

pleno da personalidade dos alunos, incentivando a formação de 

cidadãos livres responsáveis, autónomos e solidários; 

Avançar para uma organização interna que privilegie o saber estar em 

contexto de sala de aula, de forma a criar um ambiente de trabalho 

propício à aprendizagem; 

 Estimular atitudes de cooperação, entreajuda e iniciativa; 

Promover e melhorar as relações entre os intervenientes no ato 

educativo; 

Conceber um plano de ação para a diminuição dos níveis de ruído em 

todo o recinto escolar; 

Promover incentivos à autodisciplina, sentido de responsabilidade, 

cooperação, sociabilidade e participação ativa. 

 

Prevenir a indisciplina, a 

insegurança e a violência nos 

recintos escolares 

Responsabilizar os infratores por situações de danos intencionais ou 

utilização indevida; 

Incentivar comportamentos adequados; 

Reforçar o número de assistentes operacionais para assegurar a 

vigilância fora da sala de aula e um melhor funcionamento da Escola. 
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Objetivos Prioridades 

Organizar adequadamente os 

espaços de aprendizagem, 

convívio e relacionamento 

interpessoal 

Assegurar espaços educativos aprazíveis e funcionais. 

Organizar os espaços para que 

ofereçam melhores níveis de 

conforto e segurança 

Zelar pela conservação, melhoramento e embelezamento dos espaços 

escolares, tornando-os mais funcionais, agradáveis e geradores de 

sucesso, corresponsabilizando toda a comunidade escolar;  

Reduzir o número de acidentes. 

Diminuir o insucesso e o 

abandono escolar 

Dinamizar nos diferentes departamentos e conselhos de ano, o 

planeamento, a conceção de processos, os momentos e os 

instrumentos de avaliação, articulando-os de forma coerente, no 

contexto do ensino e aprendizagem; 

Criar meios necessários ao cumprimento dos programas e à aquisição 

de saberes essenciais à formação e sucesso escolar dos alunos; 

Promover uma melhor articulação entre os diferentes elementos 

envolvidos no processo educativo; 

Adquirir novas dinâmicas e estratégias de estudo junto das 

comunidades que apoiam os alunos do Agrupamento, através da 

dinamização da sala de estudo; 

 Estimular a curiosidade, a criatividade e a originalidade; 

Desenvolver a capacidade de diálogo 

e de espírito crítico; 

Desenvolver a capacidade de reflexão; 

Valorizar a Língua Portuguesa como instrumento de comunicação 

privilegiado; 

Valorizar todas as disciplinas, como instrumentos de aquisição de 

saberes; 

Partir das vivências dos alunos e relacionar as aprendizagens a adquirir 

com as situações do quotidiano; 

Utilizar materiais diversificados e de manipulação; 

Envolver diretamente os alunos em atividades culturais, artísticas e 

desportivas; 

 Promover um maior envolvimento dos alunos em projetos do 

Agrupamento. 

Melhorar a implementação do 

apoio educativo 
Diagnosticar e apoiar alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem; 
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Objetivos Prioridades 

Promover a intervenção do apoio psicopedagógico e de orientação 

vocacional; 

Promover o apoio educativo ao aluno em articulação com a família e os 

professores, na organização e gestão de recursos e medidas 

diferenciadas a introduzir no processo de ensino e aprendizagem; 

 Promover trocas de experiências entre os professores e as entidades 

envolvidas que acompanham estes alunos, articulando estratégias. 

Intensificar o processo de ligação 

entre a Escola e a Família 

Valorizar o papel da família na orientação educativa e no 

acompanhamento escolar dos alunos, reforçando a sua colaboração na 

execução do Projeto Educativo, Regulamento Interno, Plano Anual de 

Atividades e outras atividades para que seja solicitada; 

Colaborar com as associações de pais e EE das escolas do 

Agrupamento; 

Corresponsabilizar os pais e encarregados de educação no processo 

educativo; 

Garantir atividades no PAA, que dinamizem e fomentem a participação 

das famílias. 

Garantir a execução de apoios no 

domínio da ação social escolar 

Criar condições para o bom funcionamento de programas e serviços 

nos seguintes setores: 

a) Auxílios económicos; 

b) Alimentação escolar; 

c) Prevenção e saúde escolar; 

d) Seguro escolar. 

 

Constituir turmas com base nos 

critérios gerais definidos pelo 

Regulamento Interno 

Promover a análise e a discussão sobre critérios gerais de formação de 

turmas, tendo em conta normativos legais, tipologia das instalações e 

características específicas do Agrupamento; 

Fazer aplicar as resoluções ou orientações dos diferentes 

departamentos, conselhos de ano, conselhos de turma e conselho de 

escola, após parecer favorável do conselho pedagógico. 

Reforçar o diálogo com a Câmara 

Municipal de Setúbal 

Articular com a instituição; 

Providenciar o acesso a recursos locais;  

Ultrapassar as dificuldades sentidas na dinamização de atividades de 

enriquecimento curricular, entre outras. 

Participar em projetos de Promover ações em articulação com a Comunidade;  
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Objetivos Prioridades 

inovação pedagógica ligados à 

preservação do ambiente, da 

saúde, da alimentação, do 

desporto e da tecnologia de 

informação e comunicação, entre 

outros 

Promover a importância de uma alimentação equilibrada para o bom 

funcionamento do organismo; 

Reconhecer que a saúde e o bem-estar humano também dependem de 

hábitos de higiene, da atividade física e de regras de segurança e de 

prevenção; 

Promover, no aluno, princípios de educação ambiental e de práticas de 

desenvolvimento sustentável; 

Reconhecer a importância das TIC e a sua aplicação no mundo atual, 

alertando que o não domínio das mesmas pode levar a situações de 

exclusão social. 

Acompanhar a execução e 

desenvolvimento dos projetos 

curriculares de turma e de grupo 

Diagnosticar e analisar situações problemáticas; 

Recolher diferentes contributos, de forma a iniciar ou desencadear o 

processo de construção dos projetos curriculares de turma e de grupo; 

Solicitar periodicamente elementos de avaliação quanto à execução e 

desenvolvimento. 

Promover e participar em 

candidaturas a projetos de 

enriquecimento curricular, de 

intercâmbio nacional e 

internacional e de inovação 

pedagógica 

Incentivar os alunos para o contacto com outras realidades, outros 

valores, de ordem social, cultural, estética, científica e desportiva, que 

favoreçam a abertura a perspetivas inovadoras e interessantes; 

Criar condições favoráveis à implementação dos projetos (materiais, 

instalações, infraestruturas de apoio financeiro ou outras); 

Dinamizar o desenvolvimento de ações e projetos internos; 

Divulgar entre a comunidade, projetos propostos por entidades 

exteriores à escola. 

Continuar a construir uma 

Comunidade Educativa, cujos 

membros participem numa 

dinâmica de atividade quotidiana 

Continuar a criar condições para que a gestão nos diferentes níveis se 

torne mais aberta e eficaz, dinamizando relações efetivas e regulares 

com a comunidade educativa; 

Estabelecer e manter abertos canais permanentes de comunicação e 

informação recíproca; 

Participar em atividades e tarefas do quotidiano, com sentido de 

responsabilidade, empenhamento e entreajuda, cumprindo normas e 

regulamentos, bem como as orientações dos órgãos de gestão. 

Articular com o Centro de 

Formação de Santiago e com 

outras entidades formadoras 

Promover ações necessárias ao desenvolvimento científico e 

pedagógico dos docentes, de acordo com as necessidades do 

Agrupamento e do meio local; 

Assegurar a formação e desenvolvimento profissional e pedagógico dos 
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Objetivos Prioridades 

assistentes operacionais, de acordo com as necessidades do 

Agrupamento e do meio local; 

Proporcionar aos pais e encarregados de educação, sessões de 

esclarecimento sobre várias temáticas. 

Alcançar uma cultura de 

segurança no Agrupamento. 

Organizar simulacros como forma de prevenção de situações de 

catástrofe. 
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4. Metas 
Relativamente à educação pré-escolar, pretende-se que todas as crianças, nas diferentes áreas de 

conteúdo, terminem esta fase com as competências necessárias para o ingresso no 1º ciclo do 

Ensino Básico. A meta estabelecida pelo Agrupamento para o triénio 2015/2018 é que todas as 

crianças atinjam esse nível de competência.  

Para os restantes ciclos o Agrupamento propõe-se atingir as metas apresentadas no seu Plano de 

Ação Estratégica como se apresenta no quadro seguinte: 

 

 
Plano de Ação Estratégica 

 

 
Histórico de sucesso 

 

 
Metas de sucesso 

  
2013/14 

 
2014/15 

 

 
2015/16 

 
Histórico 

 
2016/17 

 
2017/18 

 Nº de 
alunos 

inscritos 

Nº de 
alunos 

aprovados 

Nº de 
alunos 

inscritos 

Nº de 
alunos 

aprovados 

Nº de 
alunos 

inscritos 

Nº de 
alunos 

aprovados 

Histórico 
anterior 
(média) 

Taxa de 
sucesso 

Taxa de 
sucesso 

1º 
ciclo 

1163 1078 1185 1120 
 

1182 1129 94,2 94,9  95,6 

2º 
ciclo 

713 619 660 563 
 

651 541 85,1 87  88,9 

3º 
ciclo 

257 221 279 259 
 

309 272 88,9 90,3  91,7 

Tabela 11 – Metas do Plano de Ação Estratégica 

 

Foram também definidas as seguintes metas quantitativas a atingir pelos alunos a frequentar os 

Percursos Curriculares Alternativos e Cursos Vocacionais no Agrupamento:   

 Taxa de conclusão dos alunos a frequentar PCA de 65%; 

 Taxa de conclusão dos alunos a frequentar o CV de 85%. 

 

Assim o Agrupamento propõe-se: 

a) Promover o sucesso escolar dos alunos; 

b) Melhorar o resultado das provas finais de ciclo (3º ciclo); 

c) Garantir que os alunos terminem a sua escolaridade no tempo previsto; 

d) Combater o abandono escolar;  

e) Desenvolver um Plano de Formação do Agrupamento com vista à atualização contínua do 

corpo docente e não docente; 

f) Manter uma cooperação efetiva com as instituições parceiras. 
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5. Operacionalização e estratégias de intervenção 

5.1. Prestação de serviço educativo 
 

       O Agrupamento de Escolas Luísa Todi tem como oferta educativa:  

 

a) Pré-Escolar; 

b) Primeiro ciclo; 

c) Segundo ciclo; 

d) Terceiro ciclo; 

e) Projeto Fénix (já implementado no 1º ciclo, pretendendo-se alargar aos  2º e 3º ciclos 

dependendo da autorização da tutela); 

f) Percursos curriculares e vocacionais alternativos de acordo com a legislação para alunos em 

risco de marginalização, exclusão social e abandono escolar (2º e 3º ciclos).  

 

A educação pré-escolar é complementada com as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

prestando-se, desta forma, apoio às famílias. Este serviço é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Setúbal. 

 O 1º ciclo, para além das Áreas Curriculares, oferece Atividades de Enriquecimento Curricular e 

Apoio ao Estudo. 

O 2º ciclo apresenta como oferta complementar de escola: Cidadania, Educação Moral e Religiosa 

(de inscrição facultativa), Apoio Educativo e Apoio ao Estudo, Organização e Métodos. 

O 3º ciclo oferece como oferta complementar: Cidadania,  Educação Moral e Religiosa (de inscrição 

facultativa) e Apoio Educativo. 

 

5.2. Articulação vertical e horizontal  
 

O Agrupamento promove a articulação curricular vertical e horizontal com as dimensões 

multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Para melhorar a articulação vertical, 

existem grupos de trabalho de todos os níveis de ensino e das diferentes disciplinas, sob orientação 

de um professor coordenador.  

 

A articulação vertical do currículo é da responsabilidade dos departamentos curriculares e tem 

como objetivo garantir a sequência e coerência nas várias etapas de aprendizagem, que se 

traduzem na progressão gradual do conhecimento disciplinar nos vários níveis de ensino.  
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São elaboradas pelos conselhos de ano e pelos diferentes grupos disciplinares as planificações 

mensais, trimestrais e anuais, onde se definem os objetivos e metas, onde se reflete sobre as 

metodologias a adotar, se definem estratégias, selecionam materiais e partilham experiências e 

práticas. 

Nos conselhos de escola, os docentes articulam com os professores das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), dos projetos e com os professores bibliotecários, 

operacionalizando o Plano Anual de Atividades e os Planos Turma. Os professores de Educação 

Especial e de Apoio Educativo integram os conselhos de docentes e reúnem regularmente com os 

docentes titulares para a definição de estratégias, planificação e articulação de atividades.  

  

A articulação horizontal é da responsabilidade dos conselhos de turma, educadores titulares de 

grupo e professores titulares de turma. 

 

As articulações multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar desenvolvem-se essencialmente 

ao nível dos conselhos de turma, através da complementaridade na abordagem de conteúdos 

programáticos e de desenvolvimento de atividades que se cruzam entre disciplinas. 

Os Planos de Grupo e de Turma são elaborados e implementados desde a educação pré-escolar até 

ao terceiro ciclo de ensino básico. A avaliação dos mesmos é feita ao longo do ano letivo de forma a 

permitir os reajustamentos necessários. 

 

5.3. Equipas dinamizadoras do Projeto Educativo do 

Agrupamento 
 

A dinamização do PEA envolve a colaboração de um vasto conjunto de equipas, que procuram 

convergir esforços no sentido de promover a qualidade das aprendizagens, melhorando os níveis de 

eficácia do Agrupamento, nomeadamente reduzindo o insucesso escolar em todos os níveis de 

ensino. 

5.3.1. Plano Tecnológico (PT) 

A equipa do Plano Tecnológico (PT) é a estrutura que coordena e acompanha os projetos PT, a nível 

de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento.  

 

Objetivos: 

a) Elaborar no Agrupamento um Plano Anual de Ação para as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) que integre o PAA, em estreita articulação com o Plano de Formação do 

Agrupamento; 
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b) Manter, recuperar e atualizar os equipamentos informáticos do Agrupamento; 

c) Divulgar as atividades do Agrupamento na página da internet, efetuando a sua manutenção 

e atualização; 

d)  Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PT e de projetos e iniciativas próprias 

na área das TIC, em articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das 

redes de parceiros regionais; 

e) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na 

segurança, a nível de Agrupamento; 

f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com 

outros docentes ou agentes da comunidade educativa; 

g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o 

interlocutor junto do centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem 

serviços de manutenção aos equipamentos; 

h) Articular com a autarquia de modo a garantir a manutenção e atualização do sistema 

informático instalado nas escolas básicas do primeiro ciclo do Agrupamento. 

 

Estratégias de intervenção: 

a) Efetuar a manutenção dos equipamentos informáticos; 

b) Atribuir a um dos membros da equipa PTE a responsabilidade pela criação, manutenção e 

atualização da página da internet do Agrupamento; 

c) Realizar workshops e oficinas de formação para a utilização do software existente no sistema 

informático do Agrupamento. 

 

5.3.2. Educação Especial 

A educação especial assenta nos princípios da justiça e da solidariedade social, da não discriminação 

e do combate à exclusão social, da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso educativo, da 

articulação com serviços e instituições da comunidade, da participação dos pais e da 

confidencialidade da informação. 

 

Finalidades da intervenção em educação especial, do pré-escolar ao 9º ano: 

A educação especial visa a criação de condições para a adequação do processo educativo, tão 

precoce quanto possível, às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações 

significativas ao nível da atividade e da participação, num ou em vários domínios de vida. Estas 

limitações traduzem-se em dificuldades decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 

carácter permanente, resultantes em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação 

social. 
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A educação especial procura promover: 

 A inclusão educativa e social; 

 A autonomia e a estabilidade emocional; 

 A promoção da igualdade de oportunidades; 

 A preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma adequada inclusão na vida 

profissional, apoiando as crianças e jovens com necessidades educativas especiais de 

carácter permanente, na transição da escola para o emprego. 

Grupo Alvo: 

A educação especial tem como grupo-alvo os alunos que apresentam limitações significativas ao 

nível da atividade e da participação, nomeadamente na comunicação, na aprendizagem, na 

mobilidade, na autonomia, no relacionamento interpessoal e na participação social, decorrentes de 

alterações funcionais e estruturais de carácter permanente. 

A tomada de decisão quanto à elegibilidade para a educação especial cabe aos docentes do 

Departamento dos Apoios Educativos (DAE), tendo por base uma identificação do perfil de 

funcionalidade do aluno efetuada pelos profissionais das diferentes especialidades e a avaliação das 

suas necessidades específicas. Esta tomada de decisão deve ser aprovada pelo Conselho Pedagógico 

e homologada pelo Diretor do Agrupamento. 

Por imposição legislativa, a utilização da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF) serve de referência para a elegibilidade e a identificação de necessidades. 

 
Objetivos: 

O Departamento de Apoios Educativos tem como finalidade despistar e promover a implementação 

de respostas pedagógicas adequadas às necessidades específicas dos alunos que manifestem 

dificuldades significativas no seu perfil funcional. 

 

 

Estratégias de intervenção: 

A intervenção em educação especial decorre no âmbito do Departamento de Apoios Educativos 

(DAE).  

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 dez docentes 

do grupo 910. O Agrupamento dispõe, ainda, de uma Unidade de Ensino Estruturado especializada 

em problemáticas do espetro do Autismo. Esta resposta está direcionada para o 1º CEB. 

Cabe aos docentes de educação especial a colaboração com os educadores e professores do ensino 

regular, conselhos de turma, encarregados de educação, técnicos de saúde e serviços sociais, centro 
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de recursos para a inclusão, 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. 

A publicação do referido Decreto-Lei nº3/ 2008, de 7 de janeiro, implica formalmente a escola na 

transição para a vida pós-escolar dos alunos com NEE, impondo, sempre que oportuno, a 

elaboração de um Plano Individual de Transição (PIT). “Sempre que o aluno apresente necessidades 

educativas especiais de caráter permanente que o impeçam de adquirir as aprendizagens e 

competências definidas no currículo, deve a escola complementar o programa educativo individual 

com um plano individual de transição (…)” (Art.º 14º, Ponto 1, Decreto-Lei nº 3/ 2008, de 7 de 

janeiro). 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. 

 

 Alunos da Educação Especial no Agrupamento 
Anos letivos 2013/2014 e 2014/2015 

Nº médio de 
alunos 

Nº médio de alunos 
com NEE 

% 
Nº médio de alunos 

com NEE e CEI 
% 

1º ciclo 1177 72 6,11 15 0,8 

2º ciclo  772 54 6,99 7 1,1 

3º ciclo 287 37 12,89 21 0,1 

Agrupamento 2319 166 7,16 42 0,6 
Tabela 12 – Alunos da Educação Especial no Agrupamento 

 

5.3.3. Biblioteca Escolar  

As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas Luísa Todi, designadas por BE, destinam-se a 

todos os elementos pertencentes à comunidade educativa, para usufruto das suas potencialidades 

educativas, mediante o cumprimento das normas de utilização regulamentadas. 

As BE, estando integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, seguem as orientações da tutela e do 

Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares do concelho de Setúbal (SABE). Constituem um «espaço 

agregador de conhecimentos e recursos diversificados, (…) um local implicado na mudança das 

práticas educativas, no suporte às aprendizagens, no apoio ao currículo, no desenvolvimento da 

literacia da informação, tecnológica e digital, na formação de leitores críticos e na construção da 

cidadania» in Regulamento da Biblioteca Escolar (RBE). Desta forma, a BE do Agrupamento assume-
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se como um serviço concreto de apoio ao processo de ensino e aprendizagem da comunidade 

educativa. 

As BE do Agrupamento integram o projeto a Ler+ e Escolas Leitoras, promovido pelo Plano Nacional 

de Leitura (PNL) e pela Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), seguindo as suas linhas orientadoras. 

 

 

 Objetivos:  

a) Dinamizar atividades culturais, de lazer e de aprendizagem, abertas a toda a comunidade 

educativa;  

b) Tornar possível a plena utilização dos seus recursos, contribuindo para dotar as escolas 

de um fundo documental adequado às necessidades das diferentes disciplinas, áreas 

curriculares não disciplinares, atividades extracurriculares e projetos de trabalho, 

adequados aos diversos anos de escolaridade e níveis etários; 

c) Desenvolver nos alunos competências relacionadas com o saber-estar e saber-agir, bem 

como com o trabalho de investigação, de consulta, tratamento e produção da 

informação; 

d) Orientar os alunos para um trabalho de pesquisa e de estudo, individual ou em grupo, 

por solicitação do professor ou da sua própria iniciativa, de forma a obter sínteses 

informativas em diferentes suportes; 

e) Possibilitar aos professores planificarem as suas atividades de ensino aprendizagem, 

diversificando as situações de aprendizagem e recorrendo a documentos variados, em 

diferentes suportes; 

f) Associar a frequência das BE também à ocupação dos tempos livres, estimulando, entre 

outros, o prazer de ler e o interesse pelas ciências, a arte e a cultura; 

g) Apoiar os alunos na aprendizagem, na aquisição de competências relacionadas com a 

utilização das TIC, ajudando a combater a info-exclusão; 

h) Organizar atividades com e para a comunidade escolar, que encorajem a consciência e a 

sensibilidade cultural e social; 

i) Fornecer apoio, no contexto da formação contínua, aos elementos da comunidade 

escolar. 

 

 

Estratégias de intervenção: 

a) Acolhimento (ou atendimento); 

b) Leitura formal, informal e de lazer; 

c) Consulta de documentação (local de consulta e pesquisa bibliográfica); 

d) Disponibilização de recursos audiovisuais e de Multimédia; 

e) Formação contínua da equipa das bibliotecas e dos assistentes operacionais afetos às 

mesmas;  
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f) Colaboração com os professores na organização e planificação de diversas áreas temáticas, 

através de reuniões formais e informais;  

g) Desenvolvimento de hábitos de leitura e de escrita, através do incentivo à leitura autónoma 

e de atividades que as promovam; 

h) Estabelecer relações com a comunidade local e com outras escolas, articulando esforços na 

promoção do prazer de ler. 

 

5.3.4. Serviço de Psicologia e Orientação 

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é uma estrutura especializada de apoio e de orientação 

educativa de acordo com a lei vigente. Pretende assegurar o acompanhamento do aluno, 

individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o apoio ao 

desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a 

comunidade, contribuindo para a igualdade de oportunidades, para a promoção do sucesso 

educativo e para a aproximação entre a família, a escola e o mundo das atividades profissionais. 

Atua em articulação com os diferentes agentes educativos e com os serviços locais.  

A psicóloga dispõe de autonomia técnica e científica e respeita, na sua prática, as normas éticas e 

deontológicas inerentes às suas funções, nomeadamente a salvaguarda da privacidade dos alunos e 

das suas famílias e o respeito pela sua cultura, interesses, valores e decisões. A psicóloga depende 

do órgão de gestão e administração da escola. 

A área de influência e, como tal, de intervenção, abrange as escolas que constituem o Agrupamento 

de Escolas Luísa Todi. A população alvo são os alunos, professores e funcionários que integram o 

Agrupamento. O tipo de intervenção e metodologias utilizadas dependem das características 

específicas de cada grupo etário, atendendo às especificidades individuais e da situação problema. 

As áreas prioritárias do SPO são o desenvolvimento vocacional, o apoio psicopedagógico, a 

avaliação psicológica, o apoio ao sistema de relações da comunidade educativa e a prevenção do 

absentismo escolar e do abandono precoce. 

 

5.3.5. Projeto do Desporto Escolar 

A prática desportiva, para além de um dever decorrente do quadro normativo vigente no sistema 

de ensino, constitui um instrumento essencial na promoção da saúde, na inclusão e integração 

social, no combate ao insucesso e abandono escolar, contribuindo para a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem. Os alunos, encarregados de educação e responsáveis pelos clubes do 

Desporto Escolar reconhecem e valorizam os benefícios da participação nas diversas competições e 

atividades.    
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Objetivos: 

a) Promover o respeito pelas normas do espírito desportivo; 

b) Fomentar o Fair Play entre todos os participantes, proporcionando um clima de competição 

leal;  

c) Observar e cumprir rigorosamente as regras gerais de higiene e segurança nas atividades 

físicas;  

d) Proporcionar um conjunto de atividades coletivas que sejam adequadas aos diferentes níveis 

de prestação motora e de estrutura corporal;  

e) Dar a conhecer aos alunos, ao longo do seu processo de formação, as implicações e 

benefícios de uma participação regular nas atividades físicas e desportivas escolares, 

valorizá-las do ponto de vista cultural e compreender a sua contribuição para um estilo de 

vida ativa e saudável;  

f) Fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores morais, como a 

responsabilidade, o espírito de equipa, a disciplina, a tolerância e o respeito, contribuindo 

para o desenvolvimento integral dos jovens. 

 

Estratégias de intervenção: 

O Desporto Escolar revela-se de extrema importância, tornando mais rica a oferta educativa, sendo 

para muitos alunos a única oportunidade de acesso à prática desportiva formal. Neste âmbito, o 

Agrupamento oferece as seguintes atividades: 

a) Futsal; 

b) Boccia;  

c) Basquetebol; 

d) Golfe; 

e) Ténis de Mesa; 

f) Badminton. 

 

5.3.6. Projeto Educar para a Saúde 

A Educação para a Saúde em Meio Escolar apresenta como finalidade promover o conhecimento, as 

atitudes e valores que permitem a consciencialização das crianças e jovens para a importância do 

seu bem-estar físico, social e mental.  

As iniciativas desenvolvidas no âmbito das várias temáticas da área da Saúde têm como objetivo 

final formar cidadãos responsáveis, ativos e intervenientes, bem como criar sentido de 

responsabilidade em cada um na Promoção da Saúde da Comunidade.  
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Objetivos: 

a) Contribuir para desenvolver nas crianças e jovens conhecimentos, atitudes e valores, 

que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu 

bem-estar físico, social e mental;  

b) Contribuir para o desenvolvimento de competências por parte da comunidade 

escolar, em particular das crianças e jovens, que lhes permitam confrontar-se 

confiada e positivamente consigo próprias, fazer escolhas individuais, conscientes e 

responsáveis, assim como prevenir comportamentos de risco;  

c) Promover a responsabilização dos jovens pelas suas decisões e pelo seu estado de 

saúde;  

d) Promover o envolvimento dos diversos elementos da comunidade educativa, 

valorizando a participação ativa dos adultos de referência e dos alunos.  

 

Estratégias de intervenção: 

Promovem-se diversas atividades, desenvolvidas de acordo com as propostas apresentadas por 

parte da equipa do Projeto de Educação para a Saúde e das solicitações dos elementos da 

comunidade educativa, das quais se destacam: 

a) Palestras, debates e sessões de esclarecimento;  

b) Atividades desportivas e de sensibilização;  

c) Apoio a trabalhos temáticos, no âmbito das diversas disciplinas;  

d) Exposições de trabalhos;  

e) Realização de inquéritos;  

f) Elaboração de diversos documentos para orientação e informação;  

g) Folhetos, desdobráveis ilustrativos, cartazes, jogos e filmes;  

h) Rastreios;  

i) Disponibilização de informação adequada na página de Internet do Agrupamento;  

j) Ações em sala de aula; 

k) Dinamização de ações de formação destinadas a docentes e não docentes; 

l) Organização e dinamização da Feira da Saúde. 

 

5.3.7. Gabinete de Apoio ao Adolescente 

Este gabinete tem como alvo de intervenção os alunos do 2º e 3º ciclos, nas áreas do 

desenvolvimento sexual e planeamento familiar, saúde relacionada com a adolescência e outras 

que se revelem pertinentes e adequadas às necessidades que os alunos venham a revelar.  

O objetivo geral do Gabinete de Apoio ao Adolescente é prevenir, apoiar, informar e alertar os 

alunos, numa dinâmica personalizada a nível da saúde, do desenvolvimento sexual, psíquico e físico, 

contribuindo para a melhoria do seu bem-estar físico e mental, potenciando a melhoria da sua 

qualidade de vida. 
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Os seus objetivos específicos são: 

a) Disponibilizar um gabinete de apoio ao adolescente; 

b) Potenciar o apoio efetivo aos alunos que sejam vítimas de violência; 

c) Contribuir para a diminuição de casos de gravidez na adolescência; 

d) Contribuir para diminuir casos de má nutrição; 

e) Contribuir para a redução de casos de consumo de substâncias tóxicas. 

 

Estratégias de intervenção: 

a) Realizar um acompanhamento mais efetivo dos discentes potenciando uma mais 

célere e eficaz deteção e identificação de problemas dos mesmos, procurando de 

imediato o acompanhamento por parte de profissionais especializados, 

encaminhando-os sempre que necessário;  

b) Sinalizar e encaminhar discentes que revelem consumo de estupefacientes; 

c) Sinalizar e encaminhar discentes que revelem consumo de álcool; 

d) Rentabilizar os recursos existentes, tanto ao nível das infraestruturas como dos 

recursos humanos especializados, como modo de promover uma maior eficácia no 

conjunto de apoios disponíveis aos alunos e suas famílias. 

 

5.3.8. Projeto Eco Escolas 

A educação ambiental é uma área de interesse transversal, pois contribui para uma sociedade 

baseada no desenvolvimento sustentável. A formação de cidadãos conscientes e interventivos a 

nível ambiental constitui uma preocupação do Agrupamento. 

Neste sentido, pretende-se encorajar o desenvolvimento de atividades que visem a melhoria 

do desempenho ambiental da escola, contribuir para a alteração de comportamentos, incluindo as 

diferentes gerações nesse desiderato, criando hábitos de participação e de cidadania, tendo como 

objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na 

comunidade. 

 

Objetivos: 

a) Envolver a comunidade educativa na defesa do ambiente; 

b) Contribuir para a construção da consciência ecológica de cada cidadão; 

c) Fomentar hábitos de reciclagem e de preservação do ambiente; 

d) Sensibilizar a comunidade para a manutenção dos espaços escolares; 

e) Sensibilizar para a separação dos resíduos e respetiva reutilização; 

f) Desenvolver nos alunos a capacidade de proporem soluções para os problemas 

encontrados; 
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g) Dinamizar ações e atividades de sensibilização para a defesa do ambiente; 

h) Retomar o hino do Eco Escolas em articulação como o Projeto Os Tódicos. 

 

Estratégias de intervenção: 

a) Privilegiar a realização da Auditoria Ambiental através de inquéritos com os quais se 

pretende recolher informações sobre hábitos e conhecimentos dos alunos 

relativamente aos temas: água, resíduos, energia, biodiversidade, ruído, alimentação 

saudável e sustentável; 

b) Monitorizar na escola ações inerentes à utilização da água; 

c) Pesquisar sobre formas de poupar água e implementar estratégias de poupança; 

d) Fazer campanhas de sensibilização sobre a poupança de água; 

e) Monitorizar na escola as ações inerentes aos resíduos (utilização dos 

Ecopontos/Reciclagem; reutilização de materiais, limpeza de espaços, …); 

f) Dinamizar um movimento ou campanha de limpeza da escola; 

g) Participar no Projeto “Recolha de Tinteiros”; 

h) Participar em projetos de recolha de resíduos (Geração Depositrão, recolha de 

tinteiros,…); 

i) Medir níveis de ruído no recinto escolar e fazer campanhas de sensibilização para a 

sua diminuição; 

j) Promover uma alimentação saudável na escola e dinamização de campanhas para a 

criação de bons hábitos alimentares. 

 

5.3.9. Atividades de Enriquecimento Curricular 

5.3.9.1. Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º ciclo 

As AEC são dirigidas aos alunos do 1º ciclo e incidem nos domínios desportivo, artístico, científico, 

tecnológico e das tecnologias da informação, da ligação da escola com o meio, da solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia da educação. Esta oferta educativa contribui para o 

enriquecimento do currículo, proporcionando a todas as crianças o acesso a outras áreas do Saber.  

O desenvolvimento da articulação horizontal e vertical pretende garantir um funcionamento 

integrado das AEC, consubstanciando-se na programação conjunta das atividades e na construção 

partilhada de instrumentos e materiais. 

 

As AEC constituem uma oferta obrigatória, embora de frequência facultativa. São oferta do 

Agrupamento as seguintes atividades: 

a) Atividade Físico-Motora; 

b) Inglês; 

c) Animação do livro e da leitura; 

d) Informática;  
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e) Expressão Musical;  

f) Ciências Experimentais. 

 

Objetivos: 

a) Implementar o conceito de escola a tempo inteiro;  

b) Aumentar as competências pessoais, sociais, culturais e desportivas;  

c) Desenvolver atividades de sensibilização ao ensino do Inglês, atividades artísticas, 

físicas e desportivas; 

d) Desenvolver capacidades no âmbito das TIC; 

e) Promover o desenvolvimento integral do aluno numa perspetiva interdisciplinar. 

 

Estratégias de intervenção: 

a) Desenvolver de atividades inclusivas atendendo à diversidade existente;  

b) Promover aprendizagens através de atividades lúdico-pedagógicas;  

c) Utilizar as TIC;  

d) Potenciar a articulação entre professores do 1º ciclo; 

e)  Promover o trabalho de pares e em grupo. 

 

5.3.9.2. Atividades de Enriquecimento Curricular no 2º e 3º ciclos 

 

Por ser fundamental proporcionar aos alunos experiências em contextos diversificados de 

aprendizagem que contribuam para a sua formação integral, os alunos 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 além dos projetos já mencionados, funcionam também os seguintes: 

a) Clube de Cinema; 

b) Clube Vivá Música; 

c) Projeto Os Tódicos; 

d) Projeto 1000 imagens da Luisinha. 

 

5.3.10. Apoio Educativo 

As atividades de apoio educativo visam a superação das dificuldades de aprendizagem e a aquisição 

de ferramentas que permitam desenvolver o grau de autonomia face ao estudo, pelo que 

representam uma mais-valia no combate do insucesso escolar.  
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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 seu 

saber. 

No 1º ciclo funciona em coadjuvação com o professor titular de turma. 

Os alunos do 2º e 3º ciclos que necessitem de reforço curricular podem beneficiar de atividades de 

apoio educativo. 

No 2º ciclo podem beneficiar de apoio educativo a Português, Matemática, Inglês, História e 

Geografia de Portugal; no 3ºciclo podem beneficiar de apoio educativo nas disciplinas de Português, 

Inglês, Matemática, Físico-Química e Francês. 

Para a melhoria dos resultados obtidos pelos alunos do 6º ano na disciplina de Matemática, 

promoveu-se o reforço deste apoio educativo, incluindo no horário dos alunos aulas para Reforço 

das Aprendizagens a Matemática (RAM). 

5.3.11. Projeto “Speaker’s Corner” 

É um projeto dinamizado pelos professores da disciplina de Inglês, destinado aos alunos do 9ºano, 

de frequência facultativa. 

 

Objetivos: 

a) Desenvolver os domínios da interação/produção oral;  

b) Desenvolver o domínio intercultural. 

 

Estratégias de intervenção: 

Abordagem e debate de temas atuais, relevantes e comuns à comunidade internacional, com 

enfâse na cultura anglo-americana. 

 

5.3.12. Sala de Estudo 

A Sala de Estudo é uma modalidade de apoio e complemento educativo, que contribui para o 

sucesso escolar.  

A heterogeneidade dos alunos torna essencial a existência de um espaço onde seja possível 

trabalhar a motivação para as tarefas escolares, criando o gosto pela aprendizagem e fomentando a 

ligação à escola.  

Objetivos: 

a) Promover o desenvolvimento do estudo autónomo, individual e/ou em grupo; 

b) Proporcionar orientação e apoio geral na realização de trabalhos escolares 

individuais (TPC, exercícios de aplicação, trabalho de pesquisa…); 

c) Possibilitar o apoio especializado para esclarecimento de dúvidas sobre assuntos já 

abordados em sala de aula; 
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d) Proporcionar orientação e apoio no estudo individual, revisão de matérias estudadas, 

organização de apontamentos e pesquisa de informação. 

 

Estratégias de intervenção: 

a) Dinamizar um espaço apelativo, de acesso livre e voluntário;  

b) Permitir a sua utilização por todos os alunos da escola, em todas as situações em que 

disponham de tempo livre; 

c) Abranger, sempre que possível, todo o período de funcionamento de aulas. 

5.3.13. Gabinete de Intervenção Disciplinar 

O GID, em funcionamento na Escola Básica Luísa Todi, pretende constituir-se como um instrumento 

de prevenção e de combate à indisciplina, promovendo o atendimento e acompanhamento de 

alunos do 2º e 3º ciclos com ocorrências disciplinares, dentro e fora da sala de aula, monitorizar o 

fenómeno da indisciplina e abrir caminhos para a superação das situações diagnosticadas. 

Este gabinete pretende ainda, em articulação com outros agentes e outras respostas educativas, 

contribuir para a integração escolar dos alunos e a consequente procura do sucesso educativo. 

 

O GID tem como objetivos:  

a) Acolher em tempo útil os alunos que recebem ordem de saída da sala de aula ou 

que, no exterior, apresentem comportamentos incumpridores do Regulamento 

Interno do Agrupamento; 

b) Ajudar o aluno a refletir sobre o seu comportamento, orientá-lo na tomada de uma 

nova atitude e na assunção do compromisso em relação ao modo de estar e de agir 

daí em diante;  

c) Apoiar os diretores de turma na despistagem de situações que poderão estar na 

origem de casos de indisciplina;  

d) Monitorizar o fenómeno da indisciplina na escola, mantendo a Direção e a 

comunidade escolar informados;  

e) Contribuir para a melhoria do clima de aprendizagem na sala de aula.  

 

As estratégias de intervenção são as seguintes: 

a) Analisar a ocorrência disciplinar e, conjuntamente com o aluno, refletir sobre o 

comportamento incorreto, procurando encontrar soluções de compromisso para 

uma postura adequada na sala de aula; 

b) Enviar a folha de ocorrência disciplinar do GID ao respetivo diretor de turma, de 

imediato; 

c) Registar as presenças de alunos no gabinete numa base de dados criada para o 

efeito, que trimestralmente se consubstanciará na elaboração de um relatório a 

apresentar em Conselho Pedagógico. 
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5.3.14. Oferta de Escola: Cidadania 

A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão 

e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. A cidadania traduz-se em 

atitudes, comportamentos e modos de estar em sociedade, que têm como referência os direitos 

humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social.  

A disciplina de Cidadania segue um programa próprio, não deixando, no entanto, de ser um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de atitudes relacionadas com o saber estar, constituindo um 

momento de diálogo e reflexão sobre experiências vividas, sobre preocupações sentidas pelos 

alunos e sobre questões relativas à sua participação individual e coletiva na vida da turma, da escola 

e da comunidade.  

O Agrupamento oferece em todas as escolas a disciplina de Cidadania, visando, desta forma, 

contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e 

exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito 

democrático, pluralista e crítico.  

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e nela se 

refletem preocupações transversais à sociedade que envolvem diferentes dimensões da educação.  

 

Áreas temáticas 

1ºciclo: “Saber ser Solidário”. 

5ºano: Viver com os Outros; Situações de conflito e Violência; Comportamentos Específicos de 

Segurança. 

6ºano: Educação para a Paz; Voluntariado; Organização Administrativo-política do Território 

Nacional: Órgãos do poder central e local; Poluição: causas, consequências e formas de a evitar. 

7ºano: Cidadania Europeia; Património Cultural; Educação para os Mass-Media; Educação para o 

consumidor. 

8ºano: Qualidade de Vida; Prevenção de Riscos Naturais; Importância da Água; Áreas Protegidas. 

9ºano: Distúrbios Alimentares; Sexualidade; Gravidez na Adolescência; Problemas Sociais 

associados à Adição de Substâncias. 

5.3.15. Projeto Fénix 

O Projeto Fénix surge como resposta à necessidade de proporcionar condições para que os alunos 

envolvidos no projeto possam efetuar aprendizagens e consolidar os seus saberes, no âmbito do 

combate ao insucesso escolar. Como tal, constitui-se como um desafio, que visa o rigor e o espírito 

de equipa de todos os parceiros. 
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Objetivos: 

a) Combater o insucesso escolar; 

b) Promover o sucesso em alunos com baixo rendimento escolar, mas também 

incentivar à excelência dos alunos que obtêm melhores resultados escolares; 

c) Melhorar os conhecimentos essenciais ao nível do português e da matemática; 

d) Flexibilizar os recursos escolares, sem sobrecarregar o horário de alunos e docentes. 

Estratégias de intervenção: 

a) Este projeto permite dar um apoio mais personalizado aos alunos que evidenciam 

dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de português, matemática ou qualquer 

outra identificada pela escola, de acordo com a taxa de sucesso. 

b) Criação de Turmas Fénix ou ninhos nos quais são temporariamente integrados os 

alunos que necessitam de um maior apoio para conseguir recuperar aprendizagens, 

permitindo um ensino mais individualizado. Os ninhos deverão funcionar durante o 

mesmo tempo letivo da turma de origem, para não sobrecarregar os alunos com 

tempos extra de apoio educativo. Por conseguinte, assim que o nível de desempenho 

esperado é atingido, o aluno regressa à sua turma de origem. Paralelamente, são 

também criados ninhos para alunos com taxas de sucesso elevadas, com vista ao seu 

desenvolvimento de excelência.  

c) Procura-se respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, o que se tem vindo a 

revelar uma estratégia de sucesso educativo. 

d) Valorizar a diligência, a perseverança e o trabalho em equipa. 

5.3.16. Percurso Curricular  

A criação de turmas de Percurso Curricular Alternativo ou Vocacional nos 2º e 3º Ciclos pretende 

constituir respostas alternativas para grupos alvo de alunos em risco de marginalização, exclusão 

social e abandono escolar. 

5.3.16.1 Percurso Curricular Alternativo 

A criação de turmas de Percurso Curricular Alternativo pretende constituir uma resposta alternativa 

para um grupo alvo de alunos, com trajetórias escolares marcadas por insucesso e com dificuldades 

significativas em cumprir o currículo regular, nomeadamente que: 

a) Não demonstraram progressos nos seus resultados escolares; 

b) Possuem pelo menos duas retenções por ciclo; 

c) Apresentam uma assiduidade irregular ou risco de abandono escolar; 

d) Possuem dificuldades de integração na comunidade escolar; 

e) Estão em risco de marginalização e de exclusão social;  

f) Têm idade cronológica desajustada em relação ao nível escolar que frequentam; 
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g) Apresentam uma forte desmotivação face ao desenvolvimento das atividades 

académicas. 

Com esta resposta, procura-se proporcionar um conjunto de saberes e experiências que invertam a 

situação de insucesso, garantindo o cumprimento da escolaridade obrigatória com uma 

componente prática, que procura responder aos interesses e expetativas dos alunos, sem descurar 

o envolvimento da família e a integração familiar e social. 

Ao estabelecer-se um percurso escolar que, sem desvirtuar os planos curriculares previstos para a 

escolaridade básica obrigatória, pode ser flexibilizado e adequado às necessidades e exigências 

destes alunos, pretende-se alcançar os seguintes objetivos: 

a) Integrar os alunos na comunidade escolar;  

b) Promover as aprendizagens;  

c) Diminuir o insucesso escolar;  

d) Motivar os alunos para que estes cumpram a escolaridade obrigatória;  

e) Responsabilizar os alunos para um projeto de vida; 

f) Diminuir a indisciplina; 

g) Combater a falta de assiduidade e o possível abandono escolar; 

h) Melhorar o envolvimento das famílias.  

 

Estratégias de intervenção: 

a) Implementar um ensino mais centrado na prática e no saber-fazer;  

b) Adequar o processo ensino aprendizagem ao ritmo do aluno;  

c) Privilegiar a atenção individualizada a alunos com mais dificuldades, o que é 

facilitado pelo menor número de alunos na turma; 

d) Implementar dinâmicas de grupo e atividades de autoconhecimento com vista à 

manutenção da motivação para a aprendizagem. 

 

5.3.16.2 Curso Vocacional 

O Curso Vocacional cuja área vocacional preferencial é a Animação Sociocultural, destina-se a alunos que 

apresentam no seu percurso escolar duas retenções no mesmo ano de escolaridade e três ou mais retenções 

no seu percurso escolar. Encontram-se sinalizados e, na sua maioria, são acompanhados pelos serviços de 

educação especializada da escola, com um historial de desinteresse, absentismo e insucesso escolar, muitas 

vezes associados a problemas de caráter disciplinar.  

 

Objetivos: 

a) Dar resposta ao problema do insucesso escolar no terceiro ciclo do ensino básico;  

b) Reduzir a taxa de abandono e promover a conclusão deste ciclo de escolaridade;  
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c) Diversificar a oferta formativa dando uma resposta mais ampla às expectativas e 

interesses dos jovens em termos da sua formação profissional, privilegiando as 

ofertas formativas que correspondam às necessidades de trabalho locais e regionais;  

d) Contribuir para que o aluno desenvolva competências pessoais e profissionais para o 

exercício de uma profissão.  

 

Estratégias de atuação: 

a) Implementar um ensino mais centrado na prática e no saber-fazer;  

b) Adequar o processo ensino aprendizagem ao ritmo do aluno;  

c) Promover uma estrutura curricular diferenciada por forma a garantir uma igualdade 

efetiva de oportunidades, consagrando alternativas adequadas e flexíveis, que 

preparem os jovens para a vida, dotando-os de ferramentas que permitam vir a 

enfrentar no futuro os desafios do mercado do trabalho. 

 

5.4. Parcerias e Protocolos 
 

Identificam-se como parceiros do Agrupamento as seguintes instituições, com as quais se 

estabelecem protocolos de colaboração:  

 

 Academia de Dança Contemporânea de Setúbal; 

 Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Deficiente Mental; 

 Biblioteca Pública Municipal de Setúbal - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares; 

 Bibliotecas Escolares; 

 Bombeiros Sapadores de Setúbal; 

 Câmara Municipal de Setúbal; 

  Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal; 

 Centro para a Qualificação e Ensino Profissional; 

 Cine City; 

 Clube Naval Setubalense; 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Setúbal; 

 Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Setúbal; 

 Equipa Multidisciplinar de Apoio aos Tribunais; 

  Escola Secundária D. João II; 

  Escola Secundária D. Manuel Martins; 

  Escola Superior de Educação de Setúbal; 

  Espelho Mágico; 

  Instituto de Formação Profissional; 
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  Junta de Freguesia da Gâmbia Pontes e Alto da Guerra; 

  Junta de Freguesia de S. Sebastião; 

 Juvegolfe; 

  Liga de Amigos da Terceira Idade; 

 Lions Club de Portugal; 

 Onda de Flores; 

 O Sonho; 

 Pingo Doce; 

 Rede das Bibliotecas Escolares; 

  Teleperfomance; 

 ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa – Eco Escolas; 

 Liga Portuguesa contra o cancro – GASET – Grupo de apoio de Setúbal; 

 Eco pilhas Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda.; 

 Guerreiro e Coelho, Lda.; 

 Clube de Futebol, Os Sadinos; 

 Agência de Energia e análise da Arrábida – ENA. 
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6 Avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento e 

documentos de operacionalização 
 

6.1 Avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento 
 

Qualquer projeto deve, ao ser planeado, prever a sua avaliação, Varela de Freitas, C. (1997). Neste 

sentido, o Projeto Educativo do Agrupamento é entendido como um instrumento promotor da 

qualidade e da eficácia, pelo que deve ser avaliado num processo que se constitui, não só como um 

meio de análise e de reflexão sobre a organização do Agrupamento, como também uma via para a 

promoção de boas práticas, de melhoria de resultados e de constante aperfeiçoamento do serviço 

prestado à comunidade.  

A avaliação do PEA tem como finalidade medir o grau de realização das ações, medidas e atividades 

delineadas, através das quais o Agrupamento se propõe desenvolver a ação educativa. Esta 

avaliação constitui um processo de aferição de resultados obtidos, de metas alcançadas, de 

objetivos concretizados.  

Ainda de acordo com Varela de Freitas, C. (1997), um processo de avaliação, independentemente 

do modelo que adotou, implica a recolha, organização, análise e interpretação da informação. 

Neste sentido, o acompanhamento do PEA utilizará critérios de flexibilidade, de exequibilidade e de 

eficácia educativa e será realizado pelo Conselho Geral, sem prejuízo da participação no processo 

de outras estruturas do Agrupamento, nomeadamente a Equipa de Avaliação Interna (EAI). Dentro 

desta perspetiva, são aqui definidos os seguintes modos, momentos e intervenientes no processo 

de avaliação do PEA. 

 

6.1.1 Acompanhamento do Projeto Educativo do Agrupamento  

 

A avaliação da execução do PEA é da competência do Conselho Geral, tal como está estipulado na 

alínea c), do artigo 13.º do decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de julho. Assim, cabe ao Conselho Geral a criação de uma comissão1 responsável 

pelo acompanhamento e avaliação da implementação das orientações do Projeto Educativo a fim 

de serem recolhidos dados que validem ou reorientem as ações, de acordo com as metas fixadas.  

Será da responsabilidade dessa comissão a análise dos dados cuja recolha foi solicitada, tratamento 

e apresentação de resultados pois como refere (Azevedo et al., 2011: 63) “a reflexão e a promoção 

de boas práticas em torno dos resultados dos alunos, dos processos pedagógicos, dos materiais 

                                                           
1
 Constituição de Comissão: presidente do Conselho Geral (coordenação); representante do pessoal docente e pessoal 

não docente do AELT; representante dos pais e encarregados de educação; representante da Câmara Municipal de 
Setúbal; representante das instituições parceiras. 
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didáticos e da atividade da escola em geral” constitui-se como um mecanismo de regulação da ação 

do Agrupamento. 

Em linhas gerais pretende-se que a avaliação do PEA possibilite obter informação acerca de:  

- O impacto do PEA na comunidade educativa;  

- O grau de consecução dos objetivos e das metas estabelecidas;  

- A forma como os diferentes planos contribuíram para concretizar as metas inscritas no PEA;  

- Os obstáculos à sua concretização para que se possa delinear estratégias de superação;  

- Os ajustamentos ou alterações a efetuar. 

 

6.1.2 Estratégias de avaliação e fontes de recolha da informação 

 

A equipa responsável pela avaliação do PEA selecionará os instrumentos e as estratégias que 

considerar mais relevantes. Contudo, podem conter dados relevantes que permitirão “(…) 

compreender de um modo concreto e sistemático o que está a resultar e a falhar na implementação 

do projeto (…)” (Azevedo et al., 2011: 64), os seguintes documentos:  

- Atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do AELT;  

- Documentos “Monitorização dos resultados escolares dos alunos 1º Período, 2º Período e 3º 

Período” produzido pelo EAI;  

- Relatórios anuais de autoavaliação da escola, produzidos pela EAI; 

- Relatórios das diferentes estruturas de orientação educativa;  

- Relatórios do PAA;  

- Relatórios da autoavaliação do Agrupamento.  

Podem ainda ser criados questionários para avaliar o grau de satisfação dos vários elementos da 

comunidade e o impacto do PEA. 

 

6.1.3 Calendarização da avaliação 

No termo de cada ano letivo será elaborado um relatório com os dados da avaliação do PEA que 

será apresentado no Conselho Pedagógico e no Conselho Geral, sendo posteriormente divulgado ao 

público em geral, até ao dia 15 de setembro de cada ano. Na sequência proceder-se-á às 

necessárias atualizações ao PEA até 30 de outubro de cada ano.  

A avaliação final e global do PEA decorrerá no último ano de vigência. 
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6.2 Documentos de operacionalização 
 

São instrumentos de execução do PEA, para a concretização dos objetivos e sua operacionalização 

os seguintes documentos: 

a) Regulamento Interno do Agrupamento; 

b) Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo; 

c) Projeto de Articulação Curricular; 

d) Plano Anual de Atividades; 

e) Plano de Grupo e Plano de Turma; 

f) Plano de Formação do pessoal docente  não docente; 

g) Plano de Segurança. 

 

6.2.1 Regulamento Interno do Agrupamento 

Documento que define o regime de funcionamento do Agrupamento e de cada um dos seus órgãos 

de administração e gestão, das estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e 

técnico-pedagógicos. Assegura os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar e 

define as funções dos intervenientes. 

 

6.2.2 Plano de Estudo e Desenvolvimento do Currículo 

Documento que, tendo como base o Currículo Nacional, operacionaliza os princípios expressos no 

Projeto Educativo, visando a melhoria dos resultados escolares e sociais. 

 

6.2.3 Plano de Articulação Curricular 

Documento que estabelece procedimentos regulares de articulação vertical e horizontal. 

 

6.2.4 Plano Anual de Atividades 

Documento de planeamento, que define os objetivos, as formas de organização e de programação 

das atividades e que procede à identificação dos recursos necessários à sua execução. 
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6.2.5 Plano de Grupo e Plano de Turma 

O PG e o PT definem as estratégias de concretização e de desenvolvimento das atividades e 

currículo para educação pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos visando adequá-los ao contexto de cada 

grupo ou turma. 

6.2.6 Plano de Formação 

O Plano de Formação do Agrupamento é elaborado anualmente e de acordo com as necessidades 

identificadas no Agrupamento. 

 

6.2.7 Plano de Segurança 

O Plano de segurança é um documento que contém o conjunto de procedimentos que orientam a 

segurança da escola. 
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7 Estratégias de comunicação e divulgação, vigência e 

revisão 
 

7.1 Estratégias de comunicação e divulgação 
 

Para que o Projeto Educativo e as suas linhas orientadoras sejam devidamente apropriados por 

todos aqueles que participam na vida do Agrupamento e demais intervenientes, é necessário 

desenvolver um processo de comunicação consistente que agregue todos os agentes em torno da 

concretização do PEA. 

Após validação pelo Conselho Pedagógico e da aprovação do Conselho Geral, a divulgação do PEA 

será feita a toda a comunidade através das diferentes estruturas do Agrupamento. Para isso, são 

aqui, delineadas diferentes estratégias de divulgação do Projeto Educativo. 

O plano de comunicação que tem como propósito criar, definir e gerir a imagem do Agrupamento, 

de certa forma contribui para a afirmação da visão, da missão e das metas, sendo materializado em 

duas vertentes: 

 

7.1.1 – Comunicação Interna 

 

- A primeira apresentação do PEA decorrerá numa sessão solene aberta a toda a comunidade 

educativa; 

- Apresentação das linhas gerais aos docentes em reunião, por exemplo, de Departamento;  

- Realização de sessão de apresentação ao pessoal não docente;  

- Realização de sessão de apresentação às Associações de Pais e de Encarregados de Educação;  

- Realização de sessão apresentação à Associação de Estudantes, delegados e subdelegados das 

diversas turmas;  

- Realização de sessão apresentação das linhas principais nas aulas de Cidadania;  

- Apresentação aos novos alunos, pais e encarregados de educação, novos professores e novos 

funcionários em sessões de receção;  

- Acessível online e, de forma destacada, através do site do AELT; 

- Divulgação dos relatórios intercalares; 

- Divulgação do relatório final. 
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7.1.2 – Comunicação Externa 

 

- Apresentação à autarquia e aos parceiros locais;  

- Divulgação da oferta formativa junto de outras escolas do concelho ou região; 

- Site do AELT. 

 

 

7.2 Vigência 
O presente PEA, tem vigência de três anos letivos – de 2015/2016 a 2017/2018 – tendo sido 

aprovado pelo Conselho Pedagógico em 27 de janeiro de 2016 e homologado pelo Conselho Geral 

em 10 de maio de 2016, com a possibilidade de prorrogação da sua vigência até ao final do ano 

letivo seguinte – 2017/2018. 

 

7.3 Revisão  
A revisão do PEA ocorrerá no final do triénio 2015/2018, salvo na circunstância de se vir a 

considerar a prorrogação da sua vigência prevista no ponto anterior. 


