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Introdução 
 
O Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular do Agrupamento de Escolas de São Martinho 

pretende operacionalizar o currículo nacional, tendo em conta as caraterísticas específicas do 

agrupamento, designadamente o meio envolvente e comunidade escolar. 

Pretende-se valorizar o envolvimento de toda a comunidade na definição de percursos educativos 

que permitam a melhoria da qualidade das aprendizagens, bem como a formação integral dos 

alunos, enquanto cidadãos empenhados e responsáveis, de acordo com o Perfil dos Alunos para 

o século XXI e com o Projeto Educativo do Agrupamento. 

Este documento compila um conjunto de propostas de intervenção pedagógica e didática, a 

implementar nos diferentes níveis de ensino do agrupamento, de uma forma refletida e articulada, 

coerente e ajustada às necessidades do público-alvo. Para a sua elaboração contribuíram as 

diversas sugestões dos departamentos curriculares, bem como a reflexão efetuada pela Direção e 

Conselho Pedagógico, a par de medidas legais e outras aprovadas em Conselho Geral. 

A melhoria do desempenho académico e a educação para os valores e cidadania são os 

referenciais principais tidos em conta neste documento. 

 

1. Princípios orientadores 
 
O Agrupamento de Escolas de São Martinho assume, assim, a missão de de promover um ensino de 

qualidade e garantir que o sucesso se traduza em aprendizagens efetivas e significativas para a construção 

integral e cada indivíduo. Importa que consolidem conhecimentos e que fiquem cada vez mais capacitados 

para desenvolverem uma cidadania ativa e, no futuro, possam enveredar de forma preparada numa via 

profissional. 

O lema do Projeto Educativo, 4C (Conhecer, Compreender, Cativar, Construir), espelha bem a 

visão que temos para o agrupamento, pretendendo-se fomentar ao máximo o potencial dos alunos 

e dos recursos do agrupamento, na construção e um percurso académico, pautado pela 

responsabilidade, autonomia e competência, de acordo com o Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória. 

Ao trabalharmos esta missão queremos pautar a nossa atuação pelos valores de exigência, rigor, 

respeito e disciplina, mas também assentes na tolerância, espírito crítico e solidário. É esta a 

prática que definimos para todos os dias do ano letivo.  
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2. Breve contextualização do Agrupamento 

 
O Agrupamento está inserido em pleno coração do Vale do Ave, tradicionalmente uma região com 

situações socioeconómicas problemáticas. Ainda assim o percurso efetuado pelo Agrupamento de 

Escolas de São Martinho tem contrariado este fatalismo, com alguns indicadores bastante 

positivos: 

• A escola sede foi a mais antiga básica integrada da região norte; 

• Agrupamento pioneiro na introdução da gestão flexível do currículo; 

• Escola sede pioneira nas novas tecnologias (Minerva e Nónio séc. XXI) e no 

empreendedorismo; 

• Tem obtido prémios com alguma regularidade: jornal escolar, línguas abrem caminho, 

eTwinning e educação financeira; 

• Teve em curso um projeto um Erasmus Mais, o mais financiado do ensino básico a nível 

nacional; 

• Funciona no agrupamento uma Unidade de Ensino Estruturado/Autismo, com excelentes 

referenciais da comunidade; 

• Há mais de dez anos que não tem situações de abandono escolar; 

• As metas nacionais de sucesso para “2015” estavam já alcançadas em 2014; 

• Na avaliação externa (4.º, 6.º e 9.º anos) as taxas de sucesso do agrupamento são 

habitualmente superiores às nacionais; 

• O Plano de Ação Estratégica contribuiu para uma melhoria significativa das aprendizagens; 

• A indisciplina tem vindo a reduzir anualmente, contribuindo para um melhor clima de escola; 

• Longa e consistente tradição de interligação com o meio onde se insere o agrupamento, com 

projetos articulados com associações e entidades locais. 

 

3. Histórico das taxas de sucesso 

 

O histórico da evolução da avaliação dos alunos nos diferentes ciclos e anos de escolaridade tem 

comprovado um trabalho empenhado e consistente ao logo dos anos letivos. Para tal muito 

contribuíram as profícuas estratégias implementadas, bem como a existência de Planos de Ação 

Estratégica ao abrigo do PNPSE (Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar). 
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As taxas de sucesso são as que se apresentam no quadro seguinte: 

 

 TAXAS DE SUCESSO 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

1.º ciclo 
 

98% 97% 98% 96.7% 98.2% 98.4% 98.6% 99.2% 99.7% 

2.º ciclo 
 

95% 92% 95% 98.7% 98.5% 100% 100% 99% 100% 

3.º ciclo 
 

92% 92% 95% 94.3% 94.2% 96.2% 97.3% 98.1% 98.3% 

Totais 95% 94% 96% 96.1% 96.7% 98.2% 98.6% 98.7% 99.3% 
 

 

Ainda assim a necessidade em elaborar um plano de continuidade e que contemple o reforço e a 

consolidação das aprendizagens que possam ter sido afetadas pela situação pandémica vivida é 

fundamental. Por outro lado é nossa preocupação atender a dois aspetos essenciais: 

• Procurar um reforço de mecanismos de promoção da igualdade e equidade, com 

respostas escolares específicas que mitiguem as desigualdades; 

• Necessidade de implementar medidas específicas que promovam o acompanhamento, 

consolidação e recuperação das aprendizagens. 

 

4. O ponto de partida 

 

As taxas de sucesso continuam bastante elevadas, com noventa e nove ponto sete por cento no 

primeiro ciclo, cem por cento no segundo ciclo e noventa e oito ponto três por cento no terceiro 

ciclo, pelo que se pode concluir que o balanço é francamente positivo. As retenções estão em 

números completamente residuais. 

Como se pode constatar, as taxas de sucesso (transição) no agrupamento eram já bastante 

elevadas antes do arranque do Plano de Ação Estratégica, o que foi referido à equipa coordenadora 

do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) na reunião de apresentação do 

mesmo. Ainda assim, esta era uma oportunidade a não perder na medida em que os apoios 

disponibilizados, concretamente o reforço de horas para a sua implementação, poderiam ajudar a 

consolidar as metas que se pretendiam ou até melhorá-las. 

As estratégias implementadas surtiram efeito, mesmo sem os reforços iniciais. No ano letivo 

transato continuamos com a mesma linha de atuação no que diz respeito a estratégias, com apoios 

educativos para todas as turmas, outros em pequenos grupos e outros ainda, mais individualizados. 

Mantivemos também algumas coadjuvações.   
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5. Abandono escolar e retenção repetida 

 

Há mais de uma década que não existem abandonos escolares no agrupamento, fruto do trabalho 

desenvolvido pelos diretores de turma, gabinete de apoio ao aluno, serviço de psicologia e 

orientação e, mais recentemente, pelo acompanhamento da equipa multidisciplinar de apoio à 

educação inclusiva (EMAEI). A Educação Inclusiva veio fomentar um trabalho mais articulado e a 

EMAEI conseguiu solucionar algumas situações mais disruptivas e que facilmente poderiam ser 

conducentes a essa situação. Assim sendo, nesta área há que dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido. 

Em relação a apoios tutoriais específicos, não se verifica um número suficiente de alunos na 

situação de retenção repetida, pelo que não serão aplicados. Ainda assim, as situações de 

retenção e transição de alunos com mais dificuldades serão acompanhados pelo Gabinete de 

Apoio ao Aluno e pelo novo Programa de Mentoria, que fica apenso a este documento. 

Este novo programa, destinado a todos os ciclos, para além de identificar os alunos retidos e os 

que transitam com mais dificuldades, pretende desenvolver uma ação de mentoria que estimule o 

relacionamento interpessoal e a cooperação entre os alunos. Procura-se uma melhor integração 

escolar dos alunos, acompanhando-os na sua aprendizagem, esclarecendo-os sobre dúvidas e 

ajudando-os a superar dificuldades, para que melhorem as aprendizagens. Por outro lado, um dos 

objetivos é promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais.  

 

6. Plano de intervenção para 2020/2021 

 

O Plano de Intervenção para 2020/2021 contempla as seguintes estratégias para consolidação dos 

resultados obtidos, depois de auscultados os departamentos curriculares e de refletidos e 

aprovados em Conselho Pedagógico: 

1.º ciclo – Num primeiro momento serão atribuídos apoios a todas as turmas, de todas as escolas 

do agrupamento, variando entre duas e três horas, tendo em conta o facto de serem turmas de um 

só nível ou mistas, bem como turmas com mais ou menos alunos. Apesar de se considerar que o 

primeiro e segundo anos de escolaridade serem fundamentais no alicerçar de conhecimentos e 

capacidades também é verdade que todas as turmas acabam por ter alunos com mais dificuldades 

de aprendizagens essenciais, daí esta estratégia global seja a de consolidação, tendo por base a 

indicação de alunos a apoiar e referenciado por cada turma/escola. O número de horas de apoio 

estão apensas a este plano de estudos. 

Num segundo momento, a partir das reuniões intercalares do primeiro período, cada escola poderá 

fazer uma gestão autónoma das horas ou por sugestão da equipa multidisciplinar de apoio à 
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educação inclusiva. Importa aqui dar alguma autonomia às escolas e respetivos Conselhos 

Escolares, para gerirem de forma mais flexível estes apoios, ficando a monitorização a cargo da 

EMAEI. O apoio educativo funcionará dentro da sala de aula, em regime de coadjuvação em 

momentos pontuais, em pequenos grupos fora da sala de aula 

Em relação ao apoio ao estudo, o mesmo deve assentar numa metodologia de articulação entre 

as várias componentes do currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e selecção de 

informação. 

A par destes apoios continuamos a preconizar a elaboração e participação em projetos como uma 

mais-valia para o enriquecimento do currículo dos alunos, sempre que possível articulados e 

participados pela comunidade educativa de cada escola. 

 

2.º ciclo – Em articulação com a gestão flexível do currículo propomos manter as iniciativas bem-

sucedidas de “mais Português” e “+ Matemática”, com um tempo de quarenta e cinco minutos para 

cada turma dos quinto e sexto anos, que serão trabalhadas com todos os alunos, como reforço, 

treino e consolidação de aprendizagens. Aos alunos com mais dificuldades é ainda proposto 

nestas duas áreas apoio educativo suplementar para pequenos grupos, que podem ser flutuantes 

e destinados à recuperação de alunos. 

Na língua estrangeira (Inglês) são propostos apoios ou coadjuvações, consoante as horas de 

crédito disponíveis, para desenvolvimento linguístico e consolidação das aprendizagens. 

Ainda no segundo ciclo serão atribuídos na área artística um tempo de quarenta e cinco minutos a 

cada turma como “Educação Artística”, destinado a uma metodologia de projeto na área artística, 

para fomentar a criatividade e dinamizar projetos simbólicos do Agrupamento, nomeadamente 

a iniciativa “reCRIAR…olhando” e o projeto de intervenção anual.  

 

3.º ciclo - No terceiro ciclo propomos manter a linha de “mais Português” e “+ Matemática”, com 

um tempo de quarenta e cinco minutos para cada turma de todos os anos de escolaridade, que 

serão trabalhadas com todos os alunos, como reforço e consolidação de aprendizagens. 

São ainda preconizados apoios rotativos a outras disciplinas para acompanhamento e 

consolidação das aprendizagens: 

a) A Geografia do nono ano de escolaridade, cada turma terá um tempo de quarenta e cinco 

minutos a cada três semanas;    

b) Apoios educativos a físico-química a todas as turmas de 7.º ano, por ser uma das disciplinas em 

que por vezes surge mais insucesso. Optou-se pelo 7.º ano de escolaridade por ser o inicial de 

ciclo e poder motivar os alunos para esta disciplina; 

c) Apoios educativos a inglês a todas as turmas de 8.º ano, por ser também uma das disciplinas 

em que por vezes surge mais insucesso. Optou-se pelo 8.º ano de escolaridade por ter provas de 

aferição que incluem oralidade, precisamente a área em que os alunos têm mais dificuldades.  
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d) Estão ainda previstos apoios mais personalizados (individual ou em grupos até três alunos) a 

alunos que vieram do estrangeiro e que necessitam destes nas áreas da língua portuguesa e 

francesa. 

2.º e 3.º ciclos – Optou-se por introduzir uma hora simultânea a alunos e Diretor de Turma, a 

funcionar em regime de assembleia de alunos, com um triplo objetivo: orientar a nível educativo, 

promover o debate reflexivo e cultivar a cidadania ativa. 

Global (todos os ciclos) – Nas matrizes que se apresentarão mais adiante constata-se ainda uma 

aposta enriquecedora do currículo dos alunos com a introdução de uma oferta complementar por 

ciclo, a saber: JA (Jogos para Aprender), no 1.º ciclo, BDT (Bichinho do Teatro), no 2.º ciclo; OA 

(Oficinas de audiovisuais de imprensa e fotografia no 7.º ano e música e rádio no 8.º ano) e PL 

(Património Local, no 9.º ano), a nível e 3.º ciclo. 

 
7. Matrizes Curriculares 
 
Na educação pré-escolar, a gestão do currículo é realizada pela educadora de infância (Circular 

17/DSDC/DEPEB/2007), tendo em conta as orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(Despacho n.º 9180/2016, de 19/07), bem como as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar “ segundo o Despacho n.º 9180/2016 - Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 

Ministério da Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Educação, com áreas desenvolvidas de 

forma transversal, numa perspetiva holística e integradora, segundo uma matriz global. 

 

Pré-Escolar – Matriz curricular  
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
Componentes do Currículo 
 
 

Área de Formação Pessoal e Social 
 

 

 
Área da Expressão e Comunicação 

 

Domínio da Educação Física 
 

 

Domínio da Educação Artística 
 

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
 

 

Domínio da Matemática 
 

Área do Conhecimento do Mundo 
 
 

Total 
 

25 Horas letivas 
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1.º CICLO – Matriz curricular  
 

 

Áreas 
 

 
1.º e 2.º ano 

 
3.º e 4.º ano 

 

Português 
 

7 7 
 

Matemática 
 

7 7 
 

Estudo do Meio 
 

3 3 
 

Educação Artística 
 

3 2 
 

Educação Física 
 

2 2 

 

CD (Cidadania e Desenvolvimento) 
TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) 
 

 
(*) 

 
(*) 

 

Apoio ao Estudo 2 1 
 

Oferta complementar 
JA (jogar para aprender) 
 

1 1 

 

Inglês 
 

…. 2 
 

PI (Projeto Interdisciplinar) (* *) 
 

…. …. 

 

Total 
 

25 25 
 

EMRC 
 

1 1 
 

AEC (* * *) 
 

4 4 
 

Total Geral 
 

30 30 

 

(*) As componentes curriculares Cidadania e Desenvolvimento (CD) e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), por serem de natureza transdisciplinar serão abordados de uma forma global e 

integrada nas outras componentes. CD possui avaliação e TIC e AE são avaliadas de forma integrada. 

(**) O DAC / Projeto Interdisciplinar (PI) parte de um tema lançado anualmente a todo o agrupamento, 

interpretado de forma livre a autónoma e operacionalizado no Plano Curricular de Turma (PCT).  

As escolas podem efetuar paragens letivas e organizarem-se em moldes diferentes dos tradicionais para 

concretizarem estes projetos. No final do ano letivo haverá uma apresentação pública.   

(***) As atividades de enriquecimento curricular propostas são: 

      AEC 1 – Toca a mexer (TM), para movimentar e jogar com a linguagem corporal 

      AEC 2 – Música e Ritmo (M&R), para ouvir, tocar, cantar e dançar 

      AEC 3 – Ciência Divertida (CD), para descobrir, observar e experienciar 

      AEC 4 – Ler e representar (L&R), para ler, expressar e dramatizar 

Notas: (1) O 1.º ciclo tem como oferta complementar JA (jogos para aprender) a cargo do próprio 

docente.(2) As escolas organizam-se em equipas educativas para melhor concretizarem projetos comuns 

e realizarem trabalho colaborativo. 

 
Equipas educativas do 1.º ciclo: 1 (EB da Costa e EB da Ribeira)   2 (EB da Lage)     

                                                        3 (EB do Olival e EB da Quelha)  4 (EB de São Martinho)   
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2.º CICLO – Matriz curricular  
 

 

                                                                                                  Carga horária 
   

 

Disciplinas 
 

5.º ano 6.º ano 
 

Português 
 

90+90+45 (*) 90+90+45 (*) 
 

Inglês 
 

90+45 90+45 
 

História e Geografia de Portugal 
 

90+45 90+45 
 

Matemática 
 

90+90+45 (*) 90+90+45 (*) 
 

Ciências Naturais 
 

90+45 90+45 
 

Ed. Visual 
 

90 90 
 

Ed. Tecnológica 
 

90 90 
 

Ed. Musical 
 

90 90 
 

Ed. Física 
 

90+45 90+45 
 

Cidadania e Desenvolvimento (**) 
 

45 45 
 

EMRC 
 

45 45 
 

TIC 
 

45 45 
 

PI (Projeto Interdisciplinar) (***) 
 

… … 
 

Oficina BDT 
(Bichinho Do Teatro) (Oferta Complementar) (****) 
 

45 45 

 

Total 
 

1440 1440 
 

EA (educação artística complementar) (*****) 
 

45 45 
 

Total Geral 
 

1495 1495 

 
(*) Acresce um tempo “Mais português” e “+ Matemática” destinado a todos os alunos da turma 

e são para treino/consolidação dos conteúdos abordados nas respetivas disciplinas; 

(**) Possui programa próprio definido pelo Ministério da Educação, com algumas opções do 

Agrupamento. 

(***) O DAC/Projeto Interdisciplinar (PI) parte de um tema lançado anualmente a todos o 

agrupamento, interpretado de forma livre a autónoma e operacionalizado no Plano Curricular 

de Turma (PCT). Será de apresentação pública no final do ano letivo. 

     (****) A Oficina BDT (Bichinho Do Teatro) possui programa próprio centrado na descoberta de 

textos (poesia, prosa ou outros) e na expressão dramática, dando a conhecer a linguagem 

corporal e fomentando a capacidade de interpretação. 

(*****) A Educação Artística Complementar, na modalidade de oficina de artes, destina-se a todos 

os alunos para realizarem projetos artísticos e criativos articulados com o Plano Anual de 

Atividades. Este complemento realiza-se sempre que houver disponibilidade de crédito ou 

de outras horas, caso de docentes que tenham insuficiência de horário. 

 

Nota: Há equipas educativas para melhor concretizarem projetos comuns e realizarem trabalho 
colaborativo, organizadas por ano de escolaridade (uma equipa de 5.º ano e outra de 6.º ano). 
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3.º CICLO – Matriz curricular   
 

 
 

 

  (*)  Um tempo de 45 minutos a realizar em cada três semanas. 

(**) Possui desdobramento de um tempo por semana. Periodicamente os dois docentes 

desenvolverão uma temática comum de forma articulada. 

 (***) Possui programa próprio definido pelo Ministério da Educação, com algumas opções do   

Agrupamento. 

(****) O DAC/Projeto Interdisciplinar (PI) parte de um tema lançado anualmente a todo o agrupamento, 

interpretado de forma livre a autónoma e operacionalizado no Plano Curricular de Turma (PCT). 

Será de apresentação pública no final do ano letivo. 

 (*****) A Oficina de Audiovisual possui programa próprio centrado na exploração do som e da imagem, 

da luz e da estética, expressos em registos fotográficos e cinematográficos potenciando 

experiências já existentes no agrupamento há muitos anos. A organização/ano é: OA1 (7.º ano) 

A imprensa e a fotografia; OA2 (8.º ano) A música e a rádio;   OA3 (9.º ano). O cinema e a televisão.  

Nota: Há equipas educativas para melhor concretizarem projetos comuns e realizarem trabalho 
colaborativo, organizadas por ano de escolaridade (uma equipa de 7.º ano, outra de 8.º ano e uma 
terceira de 9.º ano). 

 

 

                                                                                                                     Carga horária   
 

Disciplinas 
 

7.º ano 8.º ano 9.º ano 
 

Português  
 

90+90 (*) 90+90 90+90+45 
 

Inglês 
 

90+45 90+45 90+45 
 

Francês 
 

90+45 90+45 90 
 

História 
 

90+45 90+45 90 
 

Geografia 
 

90 90 90 (*) 
 

Matemática  
 

90+90 90+90 (*) 90+90+45 
 

Ciências (**) 
 

90+45 90+45 90+45 
 

Físico-Química (**) 
 

90+45 90+45 90+45 
 

Ed. Visual 
 

90 90 90 
 

Ed. Física 
 

90+45 90+45 90+45 
 

Cidadania e Desenvolvimento (***) 
 

45 45 45 
 

TIC 
 

45 45 45 
 

PI (Projeto Interdisciplinar) (****) 
 

…. …. …. 
 

Educação Tecnológica no 7.º e 8.º ano 
Oficina de audiovisual no 9.º ano 
 

45 (*****) 45 (*****) 45 (*****) 

 

Total 
 

1500 1500 1500 
 

EMRC 
 

45 45 45 
 

Oferta complementar  
(Oficina de Audiovisuais no 7.º e 8.º ano) 
(Património Local no 9.º ano) 
 

45 (*****) 45 (*****) 45 (*****) 

 

Total 
 

1590 1590 1590 
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Existem dois alunos no 8.º ano de escolaridade que estão em regime de ensino articulado da 
música no Centro de Cultura Musical. Para estes a matriz é a seguinte: 
 

3.º CICLO (curso artístico especializado) – Matriz curricular   
 

 

 
 

  (*)  Um tempo de 45 minutos a realizar em cada três semanas. 

(**) Possui desdobramento de um tempo por semana. Periodicamente os dois docentes 

desenvolverão uma temática comum de forma articulada. 

 (***) Possui programa próprio definido pelo Ministério da Educação, com algumas opções do   

Agrupamento. 

(****) O DAC/Projeto Interdisciplinar (PI) parte de um tema lançado anualmente a todo o agrupamento, 

interpretado de forma livre a autónoma e operacionalizado no Plano Curricular de Turma (PCT). 

Será de apresentação pública no final do ano letivo. 

 
 
 
 

8. Gestão e articulação curricular 

 

                                                                                                                     Carga horária   
 

Disciplinas 
 

8.º ano 
 

Português  
 

90+90 
 

Inglês 
 

90+45 
 

Francês 
 

90+45 
 

História 
 

90+45 
 

Geografia 
 

90 
 

Matemática  
 

90+90 (*) 
 

Ciências (**) 
 

90+45 
 

Físico-Química (**) 
 

90+45 
 

Ed. Visual 
 

Não frequenta 
 

Formação Artística Especializada 
Formação Musical 
Classes de Conjunto 
Instrumento 
 

45+45 
45+45 
45+45 

 

Ed. Física 
 

90+45 
 

Cidadania e Desenvolvimento (***) 
 

45 
 

TIC 
 

45 
 

PI (Projeto Interdisciplinar) (****) 
 

…. 
 

Educação Tecnológica  
45 

 

Total 
 

1680 
 

EMRC 
 

45 
 

Oferta complementar  
(Oficina de Audiovisuais no 7.º e 8.º ano) 
(Património Local no 9.º ano) 
 

Não oferta 
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A gestão e articulação curricular fazem parte dos intentos do Agrupamento, devendo promover-se 

a cooperação entre os docentes de cada uma das escolas e das escolas entre si, nos grupos 

disciplinares e nos departamentos curriculares.   

Os objetivos e conteúdos são definidos, de acordo com os programas de cada disciplina, 

encontrando-se as planificações em dossiês próprios. 

Estão previstos momentos de articulação em equipas educativas a nível de escolas do primeiro 

ciclo (as escolas mais pequenas agrupam-se para o trabalho ser mais profícuo) e por anos de 

escolaridade nos segundo e terceiro ciclos. 

Estão igualmente previstas iniciativas verticais, quer no âmbito do projeto integrador/interdisciplinar 

quer de outras que constam do Plano Anual de Atividades. 

Há clubes existentes em todas as escolas e articulados a nível de objetivos gerais, caso da 

Proteção Civil e Eco-escolas. 

De igual modo, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento funcionam como recurso pedagógico e 

assumem, com as áreas curriculares e departamentos, um papel relevante na promoção da leitura 

e no aumento dos níveis de literacia dos alunos. 

 

9. Grelhas Horárias 
 
Para o presente ano letivo, atendendo à atual conjuntura, os horários sofreram pontuais acertos 

essencialmente dentro da mancha global, excetuando-se o pré-escolar que passou a fazer a 

interrupção do almoço maia cedo para evitar a concentração de alunos na cantina.   

  Pré-escolar:  

   

 

                                                   

 

 
 

        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 
Tempos letivos 

 
Início Termo 

9h00 11h30 
 

ALMOÇO 

13h00 15h30 

 
 

 
 

APOIO À FAMÍLIA (15h30 às 16h00) 
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 1.º Ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.º e 3.º Ciclos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do 1.º ciclo os intervalos são inseridos na componente letiva dos alunos e no horário dos 

professores titulares de turma. 

As atividades de enriquecimento curricular devem funcionar preferencialmente após a 

componente letiva e, a haver necessidade de flexibilização, a mesma deve ser no final da 

componente letiva.  

No caso dos 2º e 3º ciclos as aulas estão agrupadas em blocos de 90 minutos, podendo o mesmo 

ser constituído pelo somatório de duas disciplinas de 45 minutos cada.   

Outras situações, como Educação Moral Religiosa e Católica, têm somente um tempo de 

quarenta e cinco minutos letivos nos 2.º e 3.º ciclos, enquanto no 1.º ciclo corresponde a um 

 
Tempos letivos 

Início Termo 

8.15 9.00 

9.00 9.45 

10.00 10.45 

10.45 11.30 

11.45 12.30 

12.30 13.15 

13.30 14.15 

14.15 15.00 

15.15 16.00 

16.00 16.45 

 
 

Tempos letivos 
 
 
 

 
        Início Termo 

9h00 10h00 

10h00 11h00 

11h00 12h00 

ALMOÇO 

13h30 15h30 

Pausa (15h30 às 15h45) 
 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular e 
EMRC 

 
 

15h45 às 16h45 
 
 

Apoio à família 16h45 às 17h30 
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tempo de sessenta minutos lectivos, tal como acontece com as actividade de enriquecimento 

curricular. 

Os alunos e professores não devem ter mais do que oito tempos letivos diários, sendo o intervalo 

de almoço de pelo menos uma hora. 

As turmas do segundo ciclo têm duas tardes livres por semana, enquanto o terceiro ciclo tem 

apenas uma tarde livre à sexta-feira.     

  

10. Medidas de suporte à Aprendizagem e à Inclusão 
 
O decreto-lei n.º 54/2018, de seis de julho, apresenta as seguintes medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão: 

a) Universais – artigo oitavo: “para todos os alunos, incluindo os que necessitam de medidas 

seletivas e adicionais”; 

b) Seletivas – artigo nono: “colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas 

pelas medidas universais”: 

c) Adicionais – artigo décimo: “colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da 

comunicação, interação, cognição ou aprendizagem”. 

A maior parte das medidas universais estão contempladas nas estratégias no ponto anterior. Em 

relação às medidas seletivas e adicionais, gradualmente efetuou-se a transição do anterior diploma 

da Educação Especial para o atual, que será encarado numa perspetiva mais abrangente e 

inclusiva. 

No conjunto de alunos que carecem de medidas seletivas e adicionais encontram-se os alunos que 

anteriormente tinham currículos específicos individuais, particularmente os estão integrados no 

centro de apoio à aprendizagem relacionado com o autismo, os que possuem síndrome de Down 

ou revelam atraso cognitivo mais significativo.   

O currículo destes alunos assenta numa perspetiva de cariz prático e funcional e tem por objetivo 

facilitar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais (de relacionamento interpessoal) e 

de autonomia, indispensáveis para a sua vida quotidiana, através da introdução de outras 

aprendizagens substitutivas do currículo (art.º 2.º, alínea c)). Há uma complementaridade no que 

diz respeito às atividades e à diversidade de contextos em que estas aprendizagens ocorrem. 

A frequência e deslocação à Natação e sala de snoezelen está protocolada com a Câmara 

Municipal de Santo Tirso, mas este ano só ocorrerá se a situação pandémica melhorar. 

 

11. Plano Curricular de Turma 

 

No início de cada ano letivo é entregue a cada Professor Titular de Turma/Diretor de Turma uma 

grelha para a elaboração do Plano Curricular de Turma que é devidamente divulgada pelos 
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Coordenadores de Ciclo. Pretende-se criar um documento que sintetize aspetos relacionados 

com a caraterização da turma, com destaque para aspetos socioeducativos e de identificação 

comportamentos disruptivos, bem como fazer um levantamento de dados relativos a 

dificuldades de aprendizagem (incluindo retenções) que necessitem de estratégias de 

remediação. 

Os Coordenadores de Ciclo fazem o balanço destes planos nas reuniões periódicas e no final 

do ano letivo, altura em que nos conselhos de turma devem refletir particularmente as 

estratégias a implementar aos alunos sujeitos a retenção. 

O Plano Curricular de Turma é ainda de grande importância na definição do contributo das várias 

disciplinas ou áreas disciplinares para a definição de trabalhos integradores e interdisciplinares, 

bem como de projetos que sejam desenvolvidos ao abrigo da autonomia e da flexibilização do 

currículo. 

 

12. As Aprendizagens Essenciais 

 

As Aprendizagens essenciais (AE) são documentos de orientação curricular base na planificação 

realização e avaliação d ensino e da aprendizagem, conducentes ao desenvolvimento das 

competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

O trabalho de planificação para cada ano e área disciplinar/disciplina elencam os conhecimentos, 

as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os alunos, existindo grelhas de classificação 

específicas propostas pelos departamentos. 

É e referir que os documentos curriculares são bastantes extensos e estas planificações vieram 

permitir identificar disciplina a disciplina e ano a ano, o conjunto essencial de conteúdos, 

capacidades e atitudes, com vista à prossecução dos seguintes objetivos: 

• Consolidar aprendizagens de forma efetiva; 

• Desenvolver competências que requerem mais tempo (realização de trabalhos que envolvem 

pesquisa, análise, debate e reflexão); 

• Permitir efetiva diferenciação pedagógica na sala de aula. 

13. Critérios gerais para a constituição das turmas 
 

Os critérios gerais para a constituição das turmas são os seguintes:   

1. Regime normal para as turmas do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico;  

2. Turmas constituídas preferencialmene por um só nível; 

3. Quando as turmas forem mistas devem ser preferencialmente 1.ºano/2.º ano e 3.ºano/4.º 

ano; 
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4. Os grupos devem ter continuidade pedagógica e serem acompanhados pelo professor do 

ano anterior 

5.   Turnos desdobrados para as turmas dos 2.º e 3.º ciclos, mais centradas no turno da manhã; 

6.  As turmas devem ter continuidade, exceto stuações deviamente justificadas por alunos que 

necessitem de estar inseridos em turmas reduzidas; 

7. As turmas reduzidas são propostas pela equipa EMAEI e aprovadas em Conselho 

Pedagógico; 

8.  As turmas não devem ter grande concentração de alunos que necessitem de medidas 

seletivas ou adicionais; 

9. Os alunos provenientes de países estrangeiros devem preferencialmente ser inseridos na 

mesma turma caso se encontrem no mesmo ano de escolaridade; 

10. As turmas dos segundo e terceiro ciclo devem ter em conta a residência/freguesia dos alunos 

para haver alguma aproximação e faciitar os trasportes escolares. 

 

14. Critérios Gerais para a elaboração dos horários dos alunos 
 

Os critérios gerais para a elaboração dos horários dos alunos são:   

1. Procurar sempre que possível um equilíbrio na distribuição dos tempos letivos, entre aulas 

teóricas e práticas; 

2.  Otimização dos horários com os espaços físicos, fixando sempre que possível uma turma 

/sala; 

3. Otimização dos horários dos alunos de modo a terem duas tardes sem atividades letivas (2.º 

ciclo) e uma tarde livre (3.º ciclo), sendo que a sexta-feira de tarde fica liberta para ambos; 

4. O Horário de cada turma não pode ultrapassar os nove tempos letivos/dia (com referência a 

45 minutos); 

5. As disciplinas de Línguas Estrangeiras e Educação Física são obrigatoriamente lecionados 

em dias não consecutivos; 

6. Deve-se respeitar uma hora de intervalo de almoço antes de Eduação Fisica; 

7. A hora de almoço deve ter sempre que possível o equivalente a um bloco de noventa minutos; 

8. Em Educação Moral Religiosa e Católica (nos três ciclos), sempre que surgirem casos 

pontuais de alunos não inscritos numa turma, quando este tempo não for ao início ou final de 

cada turno, devem os mesmos ser encaminhados para o Centro de Recursos, onde haverá um 

controlo de presenças;  

9. As disciplinas sujeitas a semestralidade são as seguintes: no segundo ciclo Tecnologias de 

Informação Comunicação, que começa com as turmas A e B e a Oficina “Bichinho do Teatro”, 

que arranca com as turmas C e D; no terceiro ciclo, Tecnologias de Informação e Comunicação, 
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que começa com o sétimo ano e Educação Tecnológica, que começa no oitavo ano; esta 

situação permite criar um bloco de noventa minutos que é mais profícuo a nível de trabalho;  

10. Excecionalmente o tempo de 45 minutos de Educação Física será este ano destinado a uma 

componente mais teórica ou a jogos e outras atividades que não necessitem do uso de 

balneários; 

11. Devem ser tidos em conta nos horários da Unidade de Ensino Estruturado alguma 

flexibilidade de atuação articulada com os técnicos especializados. 

 
15. Critérios gerais para a elaboração dos horários docentes 

 
Os critérios gerais para a elaboração dos horários dos docentes são:   

1. O mínimo de professores por turma, sendo possível um docente lecionar mais do que uma 

disciplina; 

2.  Equipas docentes por ano de escolaridade e que preferencialmente transitem anualmente 

com as turmas, exceto quando o professor pedir expressamente a quebra da continuidade 

alegando razões pertinentes; 

3. Na distribuição de serviço atender prioritariamente: ao número de horas letivas do docente; 

ao desempenho de cargos para que foi eleito ou nomeado; à possibilidade de dar continuidade 

às turmas; ao  envolvimento em projetos significativos para a escola e à graduação na docência; 

4. Mantém-se a componente não letiva de estabelecimento em três vezes quarenta e cinco 

minutos, sendo apenas dois tempos de quarenta e cinco minutos para os docentes que venham 

a ter mais de sete turmas ou que tenham num horário incompleto, apenas dois terços de 

componente letiva;  

5. Atribuição do cargo de Diretor de Turma a docentes com perfil adequado garantindo a 

continuidade do cargo ao longo do ciclo, não havendo mais do que uma Direção de Turma por 

docente; 

6. Sempre que possível, o docente que leciona Educação Visual e Educação Tecnológica, no 

2.º ciclo, deve ser o mesmo; 

7. Caso dos professores de Educação Especial: 

a) Os professores especializados devem desenvolver o seu trabalho com alunos abrangidos 

pelas medidas seletivas e adicionais, de acordo com as orientações da equipa EMAEI;   

b) Os professores que continuam no agrupamento devem, preferencialmente, dar 

continuidade ao   trabalho desenvolvido no ano transato, mantendo a ligação ao grupo de 

trabalho e/ou alunos apoiados. 

8. A componente não letiva no estabelecimento deve ser de três horas, sendo ocupada em 

atividades autorizadas pela legislação. No caso do pré-escolar, as educadoras cumprem este 

serviço no apoio à família, sendo a carga horária distribuída pelos cinco dias da semana. No 



20 

 

caso do primeiro ciclo estas horas são destinadas a supervisão das atividaddes de 

enriqueciemnto curricular;  

9. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento será lecionada por docentes do departamentos 

das Ciências Sociais e Humanas; 

10. A discipina  Bichinho do Teatro, bem como a oferta complementar Património Local será 

lecionada pelos docentes do departamento anterior; 

11. A disiciplina Oficina de audiovisuais sera lecionada por docente do departamento curricular 

das expressões; 

12. Nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-química (3.º ciclo) haverá desdobramento das 

turmas num tempo de 45 minutos, para possibiitar a realização de atividade experimentais mais 

acompanhadas; 

13. A discipina e Francês (9.º ano) terá um bloco de noventa minutos por semana: 

14. Mantém-se as modalidades do desporto escolar, de acordo com o referido programa e 

créditos horários; 

15. Mantêm-se os mesmos docentes nos cargos dos departamentos curriculares, 

coordenadores de ciclo, subccordenadores de disciplina e coordenadores da Biblioteca, 

Desporto Escolar, Educação para a Saúde, Educação para a Cidadania, Gabinete de Apoia ao 

Aluno e Plano Tecnológio; 

16. Mantêm-se os mesmos docentes nos cargos de coordenadores de escolas, exceto na escola 

básica da Costa; 

17. Mantêm-se os mesmos docentes na Equipa Multidiscipinar (EMAEI). 

 
 

16. Atividades de Ocupação plena dos alunos 
 
 

A permuta de docentes é possível desde que articulada entre eles e autorizada pela Direção 

mediante a apresentação de requerimento com três dias de antecedência. 

Em caso de ausência do docente às atividades letivas programadas, não sendo possível a sua 

substituição, os alunos serão encaminhados para espaços onde possam usufruir de atividades de 

complemento curricular, desde as que possam decorrer na Sala do aluno às da Biblioteca/Centro 

de Recursos. 

Para ser possível algumas destas iniciativas serão disponibilizados docentes para promoverem 

clubes e orientarem alunos em pesquisas livres. 

 

17. Critérios Gerais de Avaliação 

 

Os critérios de avaliação estão compilados em documento próprio. Ainda assim recorda-se que 

foram construídos programas próprios nas oficinas de teatro e audiovisuais, bem como na disciplina 
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de Educação Tecnológica e de Jogar para Aprender, acompanhados dos respetivos critérios de 

avaliação. Também a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento possui uma linha programática 

própria, de acordo com as propostas do Ministério da Educação. 

Por deliberação do conselho pedagógico, a avaliação de cada área/disciplina, nos 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos, é constituída por três parcelas, com a ponderação apresentada: 

- domínio dos conhecimentos: 33,(3)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- domínio das capacidades: 33,(3)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- domínio das atitudes e valores: 33,(3)%; (60% a EMRC e Cidadania) 

No domínio dos conhecimentos e das capacidades a avaliação incidirá sob os parâmetros 

com as respetivas ponderações definidas em conselho de docentes (1.º ciclo) e em grupo 

disciplinar (2.º e 3.º ciclos). 

No domínio das atitudes e valores a avaliação incidirá sob três subdomínios, com a ponderação 

apresentada:  

- comportamento: 11,(1)% ;  (20% a EMRC e Cidadania) 

- responsabilidade: 11,(1)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- participação: 11,(1)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

A avaliação de cada um destes subdomínios contempla cada um quatro parâmetros:  

- comportamento: autonomia, relacionamento interpessoal, cumprimento de regras, respeito;  

- responsabilidade: material necessário, cumprimento de prazos, pontualidade, trabalhos de 

casa;  

- participação: cumprimento de tarefas, intervenções, espírito de colaboração, espírito de 

iniciativa. 

A avaliação de cada um dos subdomínios resulta da aplicação da média aritmética dos respetivos 

parâmetros. 

As fichas de avaliação e trabalhos escritos devem explicitar a classificação de acordo com a  

seguinte escala: 
 

 

18. DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

A divulgação do PEDC é uma das fases mais importantes de todo o processo que conduziu à sua 

elaboração, na medida que surgiu para dar resposta a problemas diagnosticados nos diversos órgãos 

escolares, promover aprendizagens diversificadas e consolidar o sucesso escolar dos nossos alunos.   

O PEDC do Agrupamento de Escolas de São Martinho será divulgado através dos serviços de informação 

e comunicação existentes nas escolas e com o apoio dos diferentes órgãos escolares, que devem possuir 

um exemplar para consulta de todos os interessados.   

Qualitativa (1.ºciclo) Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Qualitativa (2.º e 3.º ciclos) Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Quantitativa (2.º e 3.º ciclos) 
0 – 19% 20% – 49% 50% – 69% 70% - 89% 90% – 100% 

1 2 3 4 5 
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O PEDC apresenta-se como um documento em constante análise e interpretação pelas diversas estruturas 

curriculares, pelo que a sua ampla divulgação e interiorização são essenciais. 

 

19. Avaliação 

 

A avaliação do PEDC será efetuada periodicamente nas estruturas pedagógicas e no final do ano será 

sujeito a uma apreciação mais pormenorizada pelas mesmas estruturas e pela equipa de auto-avaliação. A 

avaliação é importante para saber se os objetivos propostos foram alcançados. Nesse sentido a avaliação 

deve assumir-se como construtiva, acompanhando, corrigindo e melhorando sempre que possível as 

estratégias para alcançar resultados eficazes que justifiquem a abordagem efetuada e os créditos 

disponibilizados. 

 

NOTA FINAL 

Como nota final há a referir que toda a comunidade educativa irá continuar a trabalhar de forma 

partilhada e a fomentar o trabalho colaborativo para consolidar as taxas de sucesso alcançadas. A 

área da cidadania ativa continuará a ser uma das prioridades a ser intervencionada por todos, a 

par da concretização de domínios de autonomia curricular (DAC), das iniciativas de orçamento 

participativo, das práticas solidárias constantes no plano anual de atividades, dos clubes como o 

Eco-Escolas e dos projetos integradores já previstos.   

Os recursos colocados na distribuição de serviço devem ser rentabilizados e bem trabalhados com 

os alunos, não só os apoios disponibilizados com recurso ao crédito horário, mas também no 

trabalho colaborativo que todos os docentes têm em horas de componente não letiva e ainda no 

trabalho a desenvolver pelas equipas educativas. 

 

Anexos a este documento (complementares da ação educativa) : 

Anexo 1 – Programa de Mentoria 

Anexo 2 – Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

Anexo 3 – Calendário escolar 2019/2020 

Anexo 4 – Cargos intermédios 

Anexo 5 - Horas de Apoio no 1.º ciclo 

Anexo 6 – Outras horas disponibilizadas para a consecução deste Plano 

 

                                                                                                        Setembro de 2020 
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ANEXO 1 

Programa de Mentoria 

 
 

Programa de Mentoria 
Ano letivo 2020/021 
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Nota introdutória 

Atendendo à situação pandémica que se vive em Portugal, que motivou um final de ano atípico, com a 

suspensão das atividades letivas e a introdução de um regime de ensino à distância, o Agrupamento de 

Escolas de São Martinho, no âmbito da preparação do ano letivo 2020-2021 entende ser benéfico introduzir 

um conjunto de iniciativas que visam a recuperação de alunos na aquisição de competências essenciais, 

entre as quais se insere este Programa de Mentoria. 

A elaboração deste programa teve em conta as boas práticas do agrupamento e a existência de experiências 

similares no âmbito do Gabinete de Apoio ao Aluno. 

 

1. Objetivos 

1.1. Identificar os alunos retidos e outros que transitaram com mais dificuldades, para serem 

intervencionados por este programa e acompanhados em diversas estratégias de ensino-aprendizagem. 

1.2. Desenvolver uma ação de mentoria que estimule o relacionamento interpessoal e a cooperação entre 

alunos. 

1.3. Procurar uma melhor integração escolar dos alunos, acompanhando-os na sua aprendizagem, 

esclarecendo-os sobre dúvidas e ajudando-os a superar dificuldades, para que melhorem as aprendizagens 

e, consequentemente, os resultados escolares. 

1.4. Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

1.5. Envolver a família do aluno na planificação e desenvolvimento do programa. 

1.6. Estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. 

 

2. Público-alvo 

2.1. O público-alvo são os alunos dos três ciclos que frequentam o Agrupamento de Escolas de São 

Martinho. 

2.2. Os mentorandos devem ser os alunos retidos e os que forem identificados pelos professores titulares 

de turma e pelos docentes de cada Conselho de Turma como tendo maiores dificuldades de aprendizagem 

e/ou poucas competências pessoais e sociais. 

2.3. Os mentorandos devem ser seleccionados mediantes os seguintes critérios: 

2.3.1. Alunos que tenham sido retidos no ano letivo anterior; 

2.3.2. Alunos que tenham transitado com níveis inferiores a três a mais de duas disciplinas; 

2.3.3. Alunos que revelem alguma dificuldade de integração escolar. 

2.4. Os mentores serão alunos identificados pelos mesmos docentes que, tendo um perfil para o 

desempenho destas funções, venham a voluntariar-se para tal. 

2.5. Os mentores devem ser seleccionados mediante os seguintes critérios: 

2.5.1. Alunos com bons resultados escolares; 

2.5.2. Alunos cujo perfil revele autoconfiança, autonomia e empreendedorismo; 

2.5.3. Alunos que se disponibilizem em regime de voluntariado. 

 



25 

 

3. Funcionamento 

3.1. Os mentorandos devem ser referenciados nas reuniões iniciais de Conselhos Escolares e Conselhos 

de Turma. 

3.2. Os mentores devem ser voluntários que se apresentem em Assembleia de Turma a realizar no mês de 

setembro, depois de terem conhecimento do programa. 

3.3. A mentoria consiste no aconselhamento efetuado por um aluno a outro (trabalho de pares), 

acompanhando-o e orientando-o, com vista a adquirir conhecimentos, experiências, competências e/ou 

valores. 

3.4. A mentoria procurará desenvolver no aluno mentorando hábitos de estudo, de rotinas de trabalho e 

competências pessoais e sociais. 

3.5. A mentoria procurará desenvolver no aluno mentor espírito de entreajuda, competências de 

relacionamento interpessoal e valores de cidadania e participação. 

3.6. As sessões podem ser diárias ou semanais, em apoio ao estudo no 1.º ciclo e fora da sala de aula nos 

2.º e 3.º ciclos, mediante o tipo de intervenção e o acordo entre os pares. 

3.7. Fora da sala de aula o programa pode funcionar em espaços diversos, sendo considerados espaços 

relevantes a Biblioteca e o Centro de Recursos.   

3.8. O programa de mentoria desenvolver-se-á ao longo de todo o ano letivo, podendo exitir, se necessário, 

rotatividade do aluno mentor durante este período de tempo. 

 

4. Monitorização 

4.1. A coordenação e acompanhamento do programa de mentoria é efetuado pelo coordenador de cada 

ciclo. 

4.2. Os professores Titulares de Turma e os Diretores de Turma supervisionarão o funcionamento do 

programa nas turmas que orientam. 

4.3. A Direção disponibilizará no Gabinete de Apoio ao Aluno um interlocutor por ano de escolaridade, que 

ajudará na planificação de atividades e em qualquer apoio logístico. 

4.4. O programa de mentoria será monitorizado e avaliado pelo Conselho Pedagógico, recolhendo as 

evidências que forem necessárias. 

 

5. Certificação 

5.1. Importa valorizar o esforço e empenho do mentorando e a disponibilidade e ação cívica do mentor. 

5.2. A ação desenvolvida deverá ser referenciada em cada Conselho Escolar/Conselho de Turma. 

5.3. O trabalho desenvolvido deverá ser valorizado na caderneta de Mérito Escolar e na atribuição dos 

prémios de mérito na área solidária que anualmente são entregues no Agrupamento. 

5.4. Ao nível dos critérios de avaliação, referente ao domínio das atitudes e valores, deve-se valorizar na 

participação o espírito de colaboração e espírito de iniciativa do voluntariado dos alunos mentores. 

5.5. Também na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento este trabalho deve ser valorizado. 
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Nota: Trabalho desenvolvido por uma equipa constituída pelos coordenadores de ciclo (Tiago 

Barros, Isabel Nunes e Luísa Coelho), pelo coordenador do GAA (António Caia) e pelo diretor do 

agrupamento (José Barbosa).  

Parecer favorável do Conselho de Pedagógico (16.07.2020) 

Aprovação do Conselho Geral (22.07.2020) 
 

O Diretor do Agrupamento,  

 José Queijo Barbosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

Plano de Desenvolvimento, Pessoal, Social e Comunitário 

 
1. Identificação do Agrupamento 



27 

 

    Agrupamento de Escolas de São Martinho (Santo Tirso)……código 152304 
    Rua da Escola Secundária 
    4795-468 Vila Nova do Campo 

 

2. Notas prévias: 

• Agrupamento inserido em pleno coração do Vale do Ave, tradicionalmente com situações 

socioeconómicas problemáticas; 

• Tinha todas as caraterísticas para ser uma escola TEIP, mas optou-se por desbravar caminho 

seguindo um ensino integrado e inclusivo; 

• Hoje assiste-se a novas problemáticas que afetam as famílias (regresso de filhos de emigrantes, 

desenraizados e com dificuldades de adaptação; novo desemprego; famílias separadas ou em 

situação de rutura); 

• A escola sede foi a mais antiga básica integrada da região norte, com experiências similares, 

mas mais integradas e profícuas do que viria a ser as atuais AEC (atividades de enriquecimento 

curricular); 

• Pioneiro na introdução da gestão flexível do currículo em 1999 e 2017; 

• Pioneiro nas novas tecnologias (Minerva e Nónio séc. XXI) e no empreendedorismo; 

• Prémios: jornal escolar, línguas abrem caminho, eTwinning e educação financeira; 

• Teve o projeto Erasmus Mais, o mais financiado do ensino básico a nível nacional; 

• Funciona no agrupamento uma Unidade de Ensino Estruturado/Autismo, embora sem o número 

de horas necessárias a nível de técnicos especializados; 

• Há mais de dez anos que não tem situações de abandono escolar; 

• As taxas de sucesso do agrupamento são habitualmente boas, fruto das estratégias 

implementadas e que melhoraram significativamente com o PNPSE; 

• Atualmente as necessidades maiores prendem-se com o elevado número de alunos 

referenciados pela equipa multidisciplinar, alguns dos quais não estão a ser acompanhados 

como merecem, por não possuirmos técnicos especializados para trabalhar nos diversos locais 

do CAA: 

• Longa e consistente tradição de interligação com o meio onde se insere o agrupamento, com 

projetos articulados com associações e entidades locais 

                  

1. Medida de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

    Categoria: Medida de envolvimento familiar 
 

  

 

 

M
e
d

i

d
a
: 

4
C

 
(C

o
n

h
e

c
e

r

, 
C

o
m

p
re

e
n

d
e
r,

 

C
a
ti

v

a
r,

 

C
o

n
s

tr
u

ir
) 

  

1. Designação da medida: 4C (Conhecer, Compreender, Cativar, Construir) 

2. Abrangência 1.º ano ao 9.º ano de escolaridade 
3. Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas fontes 

Fragilidade: Elevado número de alunos 
referenciados/monitorizados pela Equipa Multidisciplinar (40 no 1.º 
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2. Medida de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário 

documentais e estatísticas 
escolares de identificação 

ciclo, 33 no 2.º ciclo e 91 no 3.º ciclo, um total de 164 alunos em 
849), sendo que a maioria tem medidas universais, mas um grupo 
significativo tem medidas seletivas e adicionais; dificuldade em 
envolver as famílias no acompanhamento das medidas 
implementadas. 
Fontes: relatório avaliativo da equipa multidisciplinar; dados da 
monitorização dos alunos referenciados. 

4. Objetivos a atingir Conhecer a realidade de uma forma contextualizada, para melhor 
atuar e agir para o sucesso integral dos alunos. 
Compreender as principais variáveis socioeconómicas das 
famílias, para trabalhar em conjunto e partilhar procedimentos;. 
Cativar alunos, docentes e famílias para objetivos comuns e 
partilhados 
Construir uma atuação mais consistente, apostada na prevenção 
e proatividade. 

5.a) Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso e de 
qualidade de sucesso de modo a alcançar tendencialmente o 
sucesso pleno, procurando diminuir o número de alunos com 
medidas de acompanhamento. 

5.b) Metas de melhoria de 
resultados sociais 

Melhorar a comunicação e interação com as famílias (procurar os 
100% de participação nas Assembleias de Pais). 
Baixar o número de alunos que necessitam de medidas universais  
(20% no 1.º ciclo, 10% no 2.º ciclo e 20% no 3.ºciclo). 

6. Atividades a desenvolver 
a) Enquadramento da medida 
em outros projetos/programas 
já em curso 

Promover reuniões semanais da equipa multidisciplinar 
(diagnóstico, definição de estratégias, aplicação e 
acompanhamento de medidas e monitorização).  

6. Atividades a desenvolver 
b) Explicitação da medida e 
sua relação com o trabalho a 
desenvolver 

Promover reuniões com os encarregados de educação (iniciais, 
intercalares e pós período letivo). 
Acompanhamento parental ao longo do ano letivo. 
Assembeia de pais para aferição do progresso da medida. 

7. Parcerias e envolvimento 
comunitário e sua relevância. 

Autarquia de Santo Tirso, Juntas de Freguesia de Roriz, Vilarinho 
e Vila Nova do Campo, Associações de Pais as escolas do 
agrupamento 

8. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação de execução da 
eficácia da medida 

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de 
evolução periodicamente, nomeadamente de: 
- Número de alunos referenciados e intervencionados 
- Registo de participação dos Pais 
- Taxas alcançadas pela medida 
- Taxas de sucesso escolar 
- Taxas de qualidade de sucesso escolar 

9. Responsável pela medida Cristina Maria Costa Gouveia da Silva 
(Coordenadora da Equipa Multidisciplinar) 

10. Técnico a contratar Mediador Social 

      Categoria: Medida de estímulo à inteligência socioemocional e de desenvolvimento 
 Pessoal 
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1. Designação da medida: Envolver, Aprender e Comunicar 
 

2. Abrangência Pré-escolar ao 9.º ano de escolaridade 
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Anexo 3  

Calendário escolar 2019/2020 

 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO MARTINHO 
 

3. Fragilidade/Problema a 
superar e respetivas fontes 
documentais e estatísticas 
escolares de identificação 

Fragilidade: Elevado número de alunos a necessitarem de 
intervenção na área da linguagem e comunicação e que não 
estão a ser acompanhados.   
Fontes: relatórios clínicos, relatórios técnicos-pedagógicos; 
avaliação das medidas educativas do agrupamento.     

4. Objetivos a atingir Promover a inclusão e pela integração escolar. 
Melhorar competências linguísticas e emocionais. 
Diminuir níveis de insucesso escolar decorrentes de situações de 
inadaptação. 

5.a) Metas de melhoria 
tendencial de sucesso 
educativo 

Melhorar progressivamente os indicadores de sucesso e de 
qualidade de sucesso de modo a alcançar tendencialmente o 
sucesso pleno, procurando diminuir a barreira comunicacional.   

5.b) Metas de melhoria de 
resultados sociais  

Rastrear a 100% os alunos a serem intervencionados no âmbito 
da medida. 
Implementar três vezes por semana actividades de promoção das 
competências socioemocionais e linguísticas. 
Promover reuniões mensais com os pais para detetar 
dificuldades e constrangimentos e aferir progressos.   

6. Atividades a desenvolver 
a) Enquadramento da 
medida em outros 
projetos/programas já em 
curso 

Aplicação de programa de desenvolvimento da fala e da 
comunicação oral, treinando processos fonológicos, vocabulário e 
leitura. 
Treino em diversos contextos escolares. 
Articulação da medida com as actividades previstas no âmbito da 
ação da equipa multidisciplinar e, em alguns casos no PIT (plano 
individual de transição) do aluno. 

6. Atividades a desenvolver 
b) Explicitação da medida e 
sua relação com o trabalho a 
desenvolver 

Rastreio pelo psicólogo da escola e terapeuta contratado dos 
alunos que se enquadrem no perfil da medida. 
Aplicação de um conjunto de medidas tendo em vista o 
desenvolvimento linguístico e a comunicação. 
Apoios individualizados e em pequenos grupos aos alunos 
sinalizados. 
Articulação integrada envolvendo os docentes e os alunos da 
turma. 
Envolvimento e acompanhamento contínuo dos encarregados de 
educação no processo 

7. Parcerias e envolvimento 
comunitário e sua 
relevância. 

Equipa ELI de Santo Tirso, Educação Especial, Serviço de 
Psicologia e Equipa Multidisciplinar 

8. Indicadores de 
monitorização e meios de 
verificação de execução da 
eficácia da medida 

Efetuar registos, monitorizar e proceder a comparações de 
evolução periodicamente, nomeadamente de: 
- Número de alunos rastreados e avaliados e alunos 
intervencionados 
- Taxas de sucesso escolar 
- Taxas de qualidade de sucesso escolar 

9. Responsável pela medida Alda lucília Teixeira da Silva Monteiro 
(Coordenadora da Educação Inclusiva) 

10. Técnico a contratar Terapeuta de fala 
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CALENDÁRIO ESCOLAR PROPOSTO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO 
(Com base no Despacho n.º 6906-B/2020, de 3 de julho) 

 

Período 
 

 

Início 
 

Termo 

1.º 
 

16 de setembro de 2020 18 de dezembro de 2020 

2.º 
 

4 de janeiro de 2021 24 de março de 2021 

 
 
 

3.º 

 
 
 

6 de abril de 2021 

9de junho de 2021 
(9.º ano) 

15 de junho de 2021 
(7.º e 8.ºanos) 

30 de junho de 2021 
(Pré-escolar e 1.e 2º ciclos) 

 

Interrupções 
 

Período 

1.ª 21 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 

2.ª 15 de fevereiro de 2021 a 17 de fevereiro de 2021 

3.ª 25 de março de 2021 a 5 de abril de 2021 
 

 Calendário das provas de aferição do ensino básico  

Entre 3 e 11 de 
maio 

4 de junho 
sexta-feira 

8 de junho 
terça-feira 

16 de junho 
quarta-feira 

18 de junho 
sexta-feira 

 
2.º ano 

 
Educação Artística (27)  
Educação Física (28) 

 
09h30 — 8.º ano  
Matemática (86)  

 
11h30 — 5.º ano 
Português (55) 

Português Língua 
Segunda (52) 

 
09h30 — 8.º ano 

Inglês (81) 
 

11h30 — 5.º ano 
Inglês (51) 

 

 
10h00 — 2.º ano  

 
Matemática e 

Estudo do Meio 
(26) 

 

 
10h00 — 2.º ano 

 
 Português e 

Estudo do Meio 
(25) 

Entre 17 e 26 de 
maio 

5.º ano — Componente de produção e interação do oral de inglês (51) 

8.º ano — Componente de produção e interação do oral de inglês (81) 
 

Calendário das provas finais de ciclo 
1.ª FASE 2.ª FASE 

17 de junho 
quarta-feira 

21 de junho 
segunda-feira 

25 de junho 
sexta-feira 

20 de julho  
segunda-feira 

22 de julho 
quarta-feira 

 
9h30 — 9.º ano 

 

 PLNM (93) (94) 

 
9h30 — 9.º ano  

 

Matemática (92) 

 
9h30 — 9.º ano 
Português (91) 

Português Língua 
Segunda (95) 

 
9h30 — 9.º ano 

 
Matemática (92) 

 

 
9h30 — 9.º ano  
PLNM (93) (94) 
Português (91)  

Português Língua Segunda (95) 

Afixação de pautas: 13 de julho. Afixação de pautas: 5 de agosto. 

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação: 
13 de agosto. 

Afixação dos resultados dos processos de 
reapreciação: 27 de agosto 

 
 

 

 

Anexo 4 

Cargos intermédios 
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O Agrupamento de Escolas de São Martinho possui três órgãos associados à Gestão e Administração 

Escolar: Conselho Geral, sendo o seu presidente o prof. António Figueiredo e a Direção e Conselho 

Administrativo, sendo o prof. José Queijo Barbosa o Diretor e o presidente, respetivamente. 

Outros órgãos e estruturas existem no organigrama do Agrupamento, dos quais destacamos nas 

lideranças intermédias: 

1. Coordenadores de escolas 

• Escola Básica da Costa …educadora Lígia Pereira 

• Escola Básica da Lage ….professor Víctor Martins 

• Escola Básica do Olival ….professora Lurdes Almeida 

• Escola Básica da Quelha ….professor Francisco Ribeiro 

• Escola Básica da Ribeira …educadora Cicínia  

• Escola Básica de São Martinho ….professora Ana Maria Freitas 

2. Coordenadores dos departamentos curriculares 

• Departamento do pré-escolar ….educadora Conceição Ferreira 

•  Departamento do 1.º ciclo….professora Graciete Campelos 

• Departamento de Línguas….professora Ermelinda Silva 

• Departamento de Matemática e Ciências Experimentais ….professora Elsa Silva 

• Departamento das Ciências Sociais e Humanas….professora Elisa Machado 

• Departamento das Expressões ….professora Elisa Machado 
 

3. Outras coordenações: 

• Equipa Multidisciplinar ….educadora Cristina Silva 

• Coordenador do 1.º ciclo ….professor Tiago Barros 

• Coordenadora do 2.º ciclo ….professora Isabel Nunes 

• Coordenadora do 3.º ciclo….professora Luísa Coelho 

• Coordenadora da Educação Especial ….professora Alda Monteiro 

• Coordenadora da Biblioteca/Centro de Recursos ….professora Filomena Branco 

• Coordenador de Educação para a Saúde….professor Manuel Miranda 

• Coordenadora de Educação para a Cidadania ….professora Ermelinda Frada 

• Coordenador do Plano Tecnológico….professor Luís Oliveira 

• Coordenador do 1.º ano ….professor Francisco Ribeiro 

• Coordenador do 2.º ano ….professor Marco Cunha 

• Coordenador do 3.º ano ….professora Maria José Alves 

• Coordenador do 4.º ano….professor Víctor Martins 

• Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos ….Rosa Ferreira 

 

 

 

 

 

Anexo 5  

Horas de Apoio no 1.º ciclo 
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 Escola 

 
Turma 

 
Horas 

 

EB da Costa 

C1   4 

C3   4 

C2/4   6 

EB da Lage 

L1   9 

L 2   4 

L3/4    4 

L4  4 

EB do Olival 
O1/2   4 

O3/4   2 

EB  da Quelha 
Q 1/2    4 

Q 3/4  2 

EB da Ribeira 
R 1/2   4 

R 3/4     2 

EB de São Martinho 

SM 1 5 

SM 2    4 

SM 3      2 

SM 2/3 2+2 

4 SM 1 2+3 

4 SM 2 3 
 

 

Outras Horas no 1.º ciclo 

 

Ensino domiciliário……8 horas (dois alunos) a serem atribuídas com crédito específico 

Bibliotecas do Pré-escolar/1.ºciclo….. 50 horas 

Clube Eco-Escolas no Pré-escolar e 1.º ciclo….. 28 horas 

Clube de Proteção Civil…..18 horas 

Articulação com ensino domiciliário…..5 horas 

 
 

 

  

 

 

Anexo 6 

Outras horas disponibilizadas para a consecução deste Plano 
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A. Outras Horas no 1.º ciclo 

 

Ensino domiciliário……8 horas(dois alunos) a serem atribuídas com crédito específico 

Bibliotecas do Pré-escolar/1.ºciclo….. 50 horas 

Clube Eco-Escolas no Pré-escolar e 1.º ciclo….. 28 horas 

Clube de Proteção Civil…..18 horas 

Articulação com ensino domiciliário…..5 horas 

 

B. Horas disponibilizadas para o Gabinete de Apoio a Aluno,  

que incluem o desenvolvimento do Programa de Mentoria 

 

Total de horas –  46 horas 

 

C. Horas disponibilizadas para o Centro de Apoio à Aprendizagem, 

    que incluem acompanhando de alunos referenciados pela EMAEI 

 

Total de horas – 55 horas 

 

D. Horas para clubes e outros projetos escolares 

 

Total de horas – 35 horas 

 

D. Desporto Escolar 

Total de horas – 12 horas 

 


