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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

A sociedade tem evoluído a um ritmo tão elevado que os conceitos que ontem partilhávamos como 

correctos hoje, provavelmente, serão discutíveis e amanhã estarão desajustados. Os valores, as atitudes, o 

ambiente, a saúde, a formação, sofrem alterações que a educação tem que necessariamente acompanhar. 

Neste sentido, é necessário que se faça uma séria reflexão sem que tenha de se parar o caminho da 

evolução e da mudança. O que de bom se fará no futuro passa seriamente pelo levantamento do que foi 

feito no passado e do que podemos preparar no presente. 

O Projecto Educativo do Agrupamento é um corpo de intenções que concretiza e gere a sua 

autonomia, que lhe confere uma identidade própria para atender a estes problemas específicos enquanto 

comunidade educativa. 

Para atingirmos os nossos objectivos, teremos que trabalhar as aprendizagens e competências numa 

dinâmica diferente, utilizando as novas tecnologias de informação para o acesso ao conhecimento, 

melhorando e rentabilizando as plataformas de comunicação, formando mais e melhor. Haverá um especial 

empenho na formação humana, em novas técnicas e metodologias de trabalho, que levarão, certamente, a 

um processo ensino/aprendizagem mais interactivo e, por consequência, mais atractivo e participativo. 

Em paralelo com o trabalho e a vida da escola, será reforçado o envolvimento dos pais/ 

encarregados de educação no acompanhamento dos seus educandos, assim como o de toda a comunidade 

envolvente, pois o objectivo é formar cidadãos que participem na vida cívica de uma forma livre, 

responsável, crítica e solidária. 

Deste modo para levar a cabo todo este projecto, contamos com a colaboração de toda a 

Comunidade Educativa, a quem ele é particularmente dirigido, e com o empenho das Associações de Pais e 

de todos os Encarregados de Educação. Assim, a Escola pode considerar-se uma comunidade aberta, 

dialogante e em permanente atitude de renovação e dinamismo. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO E DO MEIO ENVOLVENTE 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO (concelho) 

 

 

Com uma área de 164 km2, mais de 70 mil habitantes, 19 freguesias e um tecido empresarial muito 

rico fazem do concelho de Oliveira de Azeméis um dos mais importantes do distrito de Aveiro. A sua sede, 

com o mesmo nome, foi elevada a cidade em 16 de Maio de 1984. 

A indústria assume, pela quantidade de trabalhadores que absorve e pela qualidade dos seus 

produtos, um papel relevante. No sector dos lacticínios, calçado, moldes e plásticos, louças metálicas, 

colchoaria e descasque de arroz, Oliveira de Azeméis detém um protagonismo significativo quer em termos 

de mercado nacional, quer de exportações. Maquinaria agrícola, artigos de iluminação, decoração e 

mobiliário, transportes e segurança também são actividades com algum destaque. 

A generosidade da população no apoio a iniciativas da sociedade civil e o fortíssimo movimento 

associativo constituem outros dois factores importantes no desenvolvimento e na promoção social do 

concelho. No que respeita à Comunicação Social, o concelho está servido por um semanário (O Correio de 

Azeméis), algumas revistas periódicas e duas rádios locais. 

  De Oliveira de Azeméis saíram alguns importantes vultos da nossa cultura. Parece-nos legítimo 

destacar os nomes de Ferreira de Castro, Bento Carqueja e Frei Caetano Brandão. A Biblioteca Municipal, o 

Espaço Lúdico, o Museu Regional e o Cineteatro Caracas constituem espaços preciosos de realizações 

culturais. Diversas bandas de música, grupos de folclore, associações e clubes desportivos desenvolvem 

actividades que já atingiram fama internacional. 

O Parque de La Salette, quase centenário, com rica diversidade de espécies vegetais (algumas, 

exóticas) constitui um verdadeiro «ex-libris» turístico do concelho. São também locais de interesse a zona 

histórica do Pinheiro da Bemposta (com pelourinho, antigos paços do concelho e várias casas brasonadas), a 

Quinta do Côvo (onde terá existido a primeira fábrica de vidro do país), os moinhos de água, em Ul, e a Casa-

Museu Ferreira de Castro, em Ossela. São ainda típicas as “casas de brasileiro”. E, na gastronomia: os 

zamacóis (doces regionais, tipo cavacas), a vitela assada, os rojões, o caldo verde, o pão de Ul e as papas de 

S. Miguel. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO EDUCATIVO 

 
 Os Estabelecimentos de Educação e Ensino que integram este Agrupamento distribuem-se por 6 das 

19 freguesias do concelho: Oliveira de Azeméis, Macinhata da Seixa, Madail, Ossela, Santiago de Riba-Ul e Ul, 

o que confere ao Agrupamento algumas características próprias: 

a) Uma grande dispersão geográfica; 

b) Um elevado número de Entidades e Instituições potencialmente envolvidas nas estruturas 

organizativo-administrativas do Agrupamento; 

c) Uma grande diversidade cultural e socioeconómica. Existem, ainda, lugares 

predominantemente rurais e outros em que a agricultura é segunda ocupação; profissões ligadas ao 

comércio e serviços, profissões liberais, quadros técnicos, médios e superiores assumem, igualmente, algum 

peso; as famílias revelam-se num espectro muito alargado de qualificações académicas e/ou profissionais, 

entre um quase analfabetismo e qualificações de nível superior. 

 

2.3 ESCOLA EB 2,3 E AGRUPAMENTO BENTO CARQUEJA 

 

 

A

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

A Escola-sede, então denominada Escola Preparatória Bento Carqueja, criada em 1969, através da 

Portaria n.º 23600 de 9/9/68, funcionou até 1983 num edifício que ainda hoje existe por trás da Igreja Matriz 

de Oliveira de Azeméis. Torna-se oficialmente EB 2,3 através da Portaria n.º 560-A/97 de 25/7. Ocupa uma 

área total, coberta e descoberta, de cerca de 35000m2 e encontra-se integrada na zona escolar e desportiva 

Agrupamento de Escolas Bento Carqueja de Oliveira de Azeméis 

Jardins de Infância (10) EB 1’s (10) 

EB1/J.I. – Oliveira de Azeméis nº1 EB1/J.I. – Oliveira de Azeméis nº1 

EB1/J.I. – Oliveira de Azeméis nº2 (Lações) EB1/J.I. – Oliveira de Azeméis nº2 (Lações) 

EB1/J.I. – Oliveira de Azeméis nº4 (Abelheira) EB1/J.I. – Oliveira de Azeméis nº4 

J.I. –  (O. Azeméis) Lações de Cima/  Bairro Social EB1 – Ul 

J.I. – (Madail) Igreja  EB1 – Madail 

J.I. – (Ossela) Vermoim EB1 -  (Ossela) - Stº António nº1 (inclui Selores) 

J.I. – (Santiago de Riba-Ul) Igreja  EB1 –  (Santiago de Riba-Ul) Outeiro 

J.I. – (Santiago de Riba-Ul) Outeiro  EB1 – (Santiago de Riba-Ul nº1) - Ponte 

J.I. – (Santiago de Riba-Ul) Cruzeiro EB1 - (Macinhata da Seixa/Alvão) - Cruzeiro nº1  

J.I. – Ul (Cavalar) EB1 - (Macinhata da Seixa/Cruzeiro) - Cruzeiro nº2  

Escola Sede do Agrupamento - EB 2,3 Bento Carqueja 
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da cidade, rodeada pelas estruturas da EB1 Nº4, da Secundária Soares Basto, da U. D. Oliveirense e do 

Município (incluindo diversos campos de treino, 2 Piscinas, 2 Pavilhões, 3 Bibliotecas e 1 Espaço Internet) e 

ainda os courts do Clube de Ténis de Azeméis. As instalações, com cerca de 27 anos, exigem da parte de toda 

a comunidade educativa um grande esforço para a sua manutenção e melhoria. Além das 45 salas de aula, 

possui serviços de biblioteca, bufete, papelaria, reprografia, refeitório, uma zona de lazer, uma Pista Multi-

usos e um amplo pavilhão gimnodesportivo. Em geral, o seu aspecto é agradável.  

Por Despacho do Director Regional de Educação do Norte, de 26 de Junho de 2003, é criado e homo-

logado o Agrupamento Vertical de Escolas Bento Carqueja, com sede na escola EB 2,3 com o mesmo nome.  

A formação em algumas áreas do pessoal docente e não docente (nomeadamente ao nível das novas 

tecnologias, da saúde, das NEE, das diferentes áreas da avaliação) são outros grandes desafios que se 

colocam hoje ao Agrupamento. Com a motivação e o envolvimento de cada um dos seus profissionais, 

acreditando nas capacidades dos seus alunos e contando com o apoio dos pais e restante comunidade, o 

Agrupamento desempenhará, em todos os sentidos, um serviço público educativo de qualidade. 

 

2.3.1 OS ALUNOS  

2.3.1.1 Alunos Matriculados 

Os alunos são, quase na totalidade, oriundos de 6 das 19 freguesias do concelho (Oliveira de 

Azeméis, Madail, Ossela, Santiago de Riba-Ul, Ul e Macinhata da Seixa), filhos de operários ou de 

empregados em serviços, na sua grande maioria.  

Muitos alunos, além das aulas, estão envolvidos em colectividades do meio, onde por vezes 

conseguem desempenhos de realce: é o caso do desporto (futebol, basquetebol, hóquei em patins, ténis, 

atletismo, artes marciais) do folclore, das bandas de música ou da columbofilia.  

A população escolar do agrupamento, há mais de 8 anos, tem ultrapassado os dois mil alunos e a sua 

distribuição, pelos vários ciclos, não difere muito do que se verifica nos últimos 3 anos: 

 

 

 

 Nº de Alunos matriculados 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/11 

Pré-Escolar 277 265 271 223 249 

1º ciclo 1033 978 954 875 827 

2º ciclo 570 578 573 550 565 

3º ciclo 278 270 272 278 330 

CEF Hotelaria 34 42 38 33 31 

CEF Jardinagem 0 0 16 13 8 

PIEF 0 0 16 0 0 

EFA 31 21 0 50 100 

Total 2223 2154 2140 2022 2110 
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Ao nível da educação pré-escolar, a capacidade de resposta do Agrupamento é manifestamente 

insuficiente. Nos anos lectivos 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11 não obtiveram vaga, 

respectivamente, 48, 45, 31, 43 e 32 crianças. A este número acrescem os cerca de 75 alunos do Pré-escolar 

e 1º ciclo dos 2 estabelecimentos de educação e ensino particulares (Despertar e Externato) com quem o 

Agrupamento articula o desenvolvimento do currículo. 

 

 

2.3.1.2-Alunos cuja Língua Materna não é o Português 

O número de alunos cuja Língua Materna não é o Português tem vindo a aumentar ao longo dos 

anos. A maior parte destes alunos apresentam-se num nível de proficiência linguística B ou C, possuindo 

alguns conhecimentos da Língua Portuguesa. Para estes alunos a escola elabora planos de recuperação que 

englobam um conjunto de actividades específicas de aprendizagem de Língua Portuguesa.  

 
 

Alunos inscritos cuja Língua Materna não é o Português 
 

 

 

2.3.1.3 NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (de carácter permanente) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

      *A partir de 2009/10, os alunos das 2 Escolas Secundárias da sede do concelho (S. Basto e F Castro) são abrangidos 

pela Equipa da Educação Especial deste Agrupamento. 

Nacionalidade 2008/2009 2009/2010 2010/11 

JI EB1 2ºc 3ºc JI EB1 2ºc 3ºc JI EB1 2ºc 3ºc 

Brasil 1 4 3 5 2 5 7 4 1 5 9 5 

Europa-Leste*  4 2 3 1 4 2 3  4 6 3 

Europa-Oeste 2 2 4 5 1 2 4 5 3 2 4 5 
Extrem-Oriente  1 1 1   1 1 1 1 1 1 

PALOPs  3 4 3  3 4 3  3 4 3 

Venezuela 1 7 4 1 2 9 4 1 2 9 4 1 

Nível de 
escolaridade 

Nº de Alunos com NEE (de carácter permanente) 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Pré-Escolar 9 7 3 

1º ciclo 34 30 28 

2º ciclo 12 5 17 

3º ciclo 5 11 10 

Secundário* - 17 15 

Total 60 70 73 
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2.3.1.4 Acção Social Escolar 

A Acção Social Escolar (vd Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de Março, Despacho nº 18987/de 2009 de 

17/8, Despacho nº 10150/2009 de 16 de Abril) visa promover a equidade do sistema educativo reforçando e 

alargando o apoio às famílias no âmbito sócio-educativo, prevenindo a exclusão social e abandono escolar, 

promovendo o sucesso escolar e educativo.  

As linhas orientadoras do planeamento e execução das actividades no domínio da Acção Social 

Escolar são: 

a) Permitir a todos os alunos o acesso às condições mínimas de segurança, saúde e ao material 

escolar necessário à frequência da escola com sucesso; 

b) Motivar nos alunos com mais talento, o desenvolvimento efectivo das suas capacidades; 

c) Co-responsabilizar as famílias no esforço decorrente do desenvolvimento das actividades e 

estratégias assumidas para o prosseguimento dos princípios descritos nas alíneas anteriores.  

d) Em caso de dúvida, tendo em conta que se trata de menores, a escola deve, primeiro, dar ao 

aluno todo o apoio necessário e depois averiguar e apurar responsabilidades, articulando com os 

serviços competentes; 

A Acção Social Escolar compreende todos os apoios em serviços e géneros:  

- de aplicação universal: seguro escolar, transportes, refeições a preços comparticipados, 

distribuição de fruta e leite (pré-escolar e 1º ciclo), ou  

- de aplicação diferenciada: os Auxílios Económicos directos (refeições gratuitas para os alunos do 

escalão A, ou a preços comparticipados para os alunos do escalão B, suplementos alimentares, material e 

manuais escolares) e os prémios escolares.  

a) A distribuição de fruta (2 peças/semana) e leite (diariamente) é feita sob a tutela do município a 

todos os alunos do pré-escolar e 1º ciclo. 

b) Acidentes escolares – os que ocorrem dentro do espaço e horário escolares ou do respectivo 

percurso casaescola. Em caso de acidente escolar, é necessária a intervenção de um Assistente 

Operacional para prestar os primeiros socorros ou providenciar o encaminhamento para o Hospital 

competente. Dentro de 48 horas deve ser aberto o respectivo processo junto dos serviços administrativos 

(pelo funcionário que testemunhou a situação, o próprio aluno ou o encarregado de educação). Em caso de 

atropelamento é necessário decisão do tribunal competente sobre a responsabilidade do acidente.  

c) Transportes escolares – São gratuitos, assegurados pelo Município, para os alunos dentro da 

escolaridade obrigatória e que residem, no concelho, a mais de 1,5km da escola, mediante a apresentação 

do passe ou de senhas de transporte. Deve ser requisitado no momento da renovação da matrícula 

d) Auxílios económicos: 
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d1) A candidatura é feita anualmente pelo Encarregado de Educação, em modelo próprio, a entregar 

ao director de Turma/professor tirular de turma no acto da renovação da matrícula ou nos Serviços 

Administrativos até ao final do ano lectivo anterior, acompanhada pela declaração do posicionamento no 

escalão de atribuição do abono de família pela Segurança Social. 

d2) A atribuição dos auxílios económicos é feita de acordo com o posicionamento no escalão de 

rendimentos pela Segurança Social (Capitação A = Escalão 1; Capitação B = Escalão 2; Capitação C = Escalão 

3); em casos devidamente justificados pode haver alteração do escalão inicialmente previsto. Este 

procedimento envolve a articulação com os serviços de psicologia e assistência social do Gabinete da 

Educação da Câmara Municipal, Segurança Social, CPCJ, Juntas de Freguesia e Associações de Pais. No apoio 

sócio-educativo recorremos ainda a colectividades do meio, ONGs (Bombeiros Voluntários) e IPSSs 

(Misericórdia, CAF Pinto de Carvalho, etc).  

d3) A Acção Social Escolar abrange também, através dos eventuais proveitos da gestão do bufete e 

da papelaria, o enriquecimento do espólio das bibliotecas do Agrupamento e prémios a atribuir aos alunos 

(em recursos pedagógicos) no âmbito do Quadro de Honra (vd regulamento específico) ou de concursos 

realizados ao longo do ano. Este serviço pode ser complementado com recursos de colectividades e 

instituições, Associações de Pais, donativos diversos, candidaturas a projectos e desenvolvimento de práticas 

exemplares de igualdade de oportunidades e acessibilidade social a benefícios sócio-educativos (vd Prémio 

Escolar Ferreira de Castro, Cabazes de Natal, Semana das Línguas, Visitas de Estudo, Secção Europeia, 

Refeições no CEF de Serviço de Mesa/Bar…) 

d4) A decisão sobre a natureza e o montante destes e dos restantes apoios para além do que é 

estritamente previsto na lei, cabe, em definitivo, ao Director, ouvido, quando tal for necessário, o respectivo 

director de turma, o Conselho Pedagógico e/ou os elementos do Conselho Administrativo. 

Nos 5 últimos anos lectivos, verifica-se que os alunos que têm beneficiado de Auxílios Económicos, 

subiu significativamente: Do escalão A, passou de cerca de 30% para cerca de 48% em 2010 e do escalão B, 

de cerca de 20% para cerca de 40%, concluindo-se que aparece um número crescente de famílias com 

dificuldades económicas. 

                                                                                                                                                      * Alunos dos CEF 

 

 

Acção Social 
Escolar 

Nº de Alunos 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B 
Pré-Escolar 0 0 28 18 2 4 

1º ciclo 180 78 224 142 210 130 

2º ciclo 124 109 124 115 144 100 

3º ciclo 24 50 47+17 50+2 61+25* 49+4* 

Total 328 237 440 327 442 279 - 287 
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2.3.1.5 - SUCESSO ESCOLAR 

Quanto ao sucesso escolar, tem-se verificado uma melhoria crescente ao longo dos anos. Porventura 

devido à implementação dos CEFs e o encaminhamento dos alunos com mais dificuldades para percursos 

formativos mais aliciantes, as taxas de sucesso no 3º ciclo têm evoluído muito significativamente.  

As disciplinas com maior insucesso continuam a ser as Línguas Estrangeiras (especialmente o Inglês), 

Língua Portuguesa, e Matemática. Os projectos em que o Agrupamento se tem envolvido (PNL, PM, Secção 

Europeia da Língua Francesa,”English Plus”…) têm contribuído para minimizar este problema. 

Taxas de Sucesso (% de níveis ≥3) 

 

%de sucesso de referência: % média dos últimos 5 anos 2004–2009, por área disciplinar 

 LP ING FRA HIST GEO MAT CN CFQ TIC EVT EV ET EF EM 

5ºAno 80% 80%  85%  80% 85
% 

  95%   98% 95
% 

6ºAno 81% 75%  87%  80% 90
% 

  97%   98% 95
% 

7ºAno 78% 70% 80% 85% 80% 70% 70
% 

78%   97% 98% 98%  

8ºAno 80% 75% 87% 88% 90% 72% 85
% 

82% 99%  98% 99% 99%  

9ºAno 80% 70% 85% 90% 90% 75% 95
% 

80% 99%  98% 99% 99%  

 
Comparando os resultados obtidos em 2009-10 com as médias quer do ano anterior, quer dos últimos dez 

anos, concluiu-se que houve uma melhoria geral.  

Avaliação de frequência (interna) 

 % de Sucesso  % de níveis ≥3 ou ≥Sat/área disciplinar (2009/2010) 

Nível 2008/09 2009/10 1999-2010 LPort Mat Ing Fra Hist CNat CFQ Geo 

1º ano 100 99 100   - - - - - - 

2º ano 92,8 87,2 89   - - - - - - 

3º ano 97,5 95,5 95   - - - - - - 

4º ano 97 96,6 92 95,8 95,4 - - - - - - 

5º ano 98 91,7 92 87,3 83,3 84 - 84 91 - - 

6º ano 98 90,2 90 85,6 74.6 74,6 - 83 88 - - 

7º ano 75 92,0 82 87,3 85,5 84 89 93,6 83,6 90 90 

8º ano 88 94,6 91 80 92,7 76,4 81,8 100 96,4 85,5 91 

9º ano 84 99 87 88.2 88,7 92,5 100 98 100 92,5 92,5 

 

Avaliação externa (2008/09 -2009/10) 

 LPort Mat 

Provas de Aferição – 4º ano - Média da escola 90,8 – 94.6 85 - 90 

Média nacional 91 - 91,6 89 - 88,9 

Provas de Aferição – 6º ano - Média da escola 88 86.7 - 83 

Média nacional  88,4 79 - 77 

Exames nacionais – 9º ano - Média da escola 91,5 - 94,3 88,1 - 75,4 

Média nacional 70 - 69,6 63,8 - 51,3 
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2.3.1.6 O ABANDONO ESCOLAR 

O abandono escolar tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, em grande parte devido à 

criação dos cursos de educação e formação. São residuais as situações recentes de abandono escolar, 

prontamente sinalizadas à CPCJ e encaminhadas para ofertas de percursos curriculares/de formação 

alternativos quer dentro quer fora da escola. 

 

2.3.2. O CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE  

O Pessoal Docente é constituído por cerca de 200 docentes, dos quais uma larga percentagem é QA 

(Professores do Quadro do Agrupamento). Na Educação Especial existem 10 docentes que trabalham nas 

áreas da Deficiência Mental, Motora, Auditiva e Visual.  

O Pessoal não Docente integra 5 Assistentes Técnicos e 53 Assistentes Operacionais.  

 
2.3.3. O SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO ESCOLAR 

O Serviço de Psicologia e Orientação Escolar, nos últimos dois anos lectivos, integra um técnico de 

Psicologia, contratado anualmente, o que é manifestamente insuficiente para um Agrupamento desta 

dimensão. Este técnico desenvolve a sua actividade na escola-sede do Agrupamento, tendo como principais 

atribuições: 

- o desenvolvimento de actividades de orientação escolar e profissional; 

- a avaliação psicopedagógica; 

- o acompanhamento de alunos com Necessidades Educativas Especiais; 

- a prestação de apoio psicopedagógico a alunos; 

- a articulação com outros serviços existentes na comunidade.  
 
A existência deste serviço é de extrema importância pelo papel que desempenha na promoção do sucesso 

educativo dos alunos.  

 
 

2.4.  PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

As 19 Associações e/ou Comissões de Pais/ Encarregados de Educação constituem recursos muito 

importantes do Agrupamento, envolvendo-se muito positivamente na sua missão. Com efeito, tem-se 

revelado notável a dinâmica destas estruturas representativas na melhoria das instalações, aquisição de 

equipamentos, apoio a projectos, na formação, eventos, etc..... 

Independentemente de se encontrarem ou não, vinculados àquelas estruturas, os pais têm proposto a 

dinamização de actividades no seio das Escolas que os seus educandos frequentam, no sentido de melhorar 
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o seu espaço físico, criando um ambiente mais aprazível e melhores condições de aprendizagem, numa 

lógica de colaboração com os órgãos de gestão e a Câmara Municipal. 

 

2.5. PARCEIROS 

 Associações de Pais e Encarregados de Educação 

 Centro de Formação AVCOA 

 Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 

 Junta de Freguesia de Oliveira de Azeméis 

 Junta de Freguesia de Macinhata da Seixa 

 Junta de Freguesia de Ul 

 Junta de Freguesia de Ossela 

 Junta de Freguesia de Madail 

 Junta de Freguesia de Santiago de Riba-Ul 

 União Desportiva Oliveirense (UDO) 

 Empresas e Associações Empresariais da Região  

 Escola Segura 

 G.N.R. 

 Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis 

 Centro de Saúde de Oliveira de Azeméis 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

 Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

 Comissão Municipal para a Deficiência do Concelho de Oliveira de Azeméis 

 CERCIAZ 

 

5. PRINCÍPIOS E VALORES 

Pretende-se que o Agrupamento de Escolas Bento Carqueja oriente a sua acção tendo por referência  os 

seguintes Princípios e Valores: 

 
5.1 Defesa dos valores universais consagrados na Declaração dos Direitos Humanos; 

5.2 Liberdade de aprender e ensinar no respeito pela pluralidade de opiniões; 

5.3 Desenvolvimento da Educação para a Cidadania na formação das crianças e jovens; 

5.4 Democraticidade na organização e participação de todos os intervenientes da comunidade 

educativa para a promoção do sucesso educativo; 

5.5 Exigência, rigor e profissionalismo no cumprimento das várias tarefas na vida da escola; 
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5.6 Envolvimento em actividades/projectos como resposta às solicitações do meio; 

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

educativo; 

5.8 Adequação dos meios financeiros e administrativos ao bom desenvolvimento dos objectivos 

pedagógicos e educativos. 

 
 

6. PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS 
 

6.1 Deficiente envolvimento dos Encarregados de Educação na formação e acompanhamento dos 

seus educandos (a partir do 1º CEB);  

6.2 Aumento do número de alunos provenientes de famílias disfuncionais e falta de apoio de 

técnicos especializados a nível das famílias e dos alunos; 

6.3 Articulação curricular e pedagógica intra e inter ciclos; 

6.4 Falta de algumas componentes de formação essenciais à acção pedagógica da Escola; 

6.5 Aumento do número de casos de indisciplina; 

6.6 Condições limitadas ao nível dos espaços físicos e dos recursos sociais nomeadamente na 

Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo; 

6.7 Insuficiência de técnicos especializados para apoio a crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente; 

6.8 Incipiente Avaliação Interna do Agrupamento. 

 
 

 7. OBJECTIVOS 
 

 7.1 Melhorar o empenho dos diversos intervenientes no processo de ensino–aprendizagem; 

7.2 Integrar na escola as crianças e os jovens em risco; 

7.3 Promover uma articulação mais próxima entre o Agrupamento e as diferentes Instituições locais 

(apoio social e psicológico); 

7.4 Promover a articulação curricular e pedagógica entre os vários ciclos; 

7.5 Propor/ Implementar projectos de formação científica, pessoal e social para toda a comunidade; 

7.6 Valorizar o espaço escolar; 

7.7 Promover o funcionamento e o desenvolvimento de respostas educativas adequadas à inclusão de 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente, segundo o 

Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de Janeiro; 

7.8 Implementar processos de avaliação interna. 
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8. A MISSÃO DO AGRUPAMENTO 

 

8.1 Preparar os alunos para o prosseguimento dos estudos;  

8.2 Formar cidadãos conscientes e intervenientes; 

8.3 Preparar alunos para a vida pós escolar; 

8.4 Constituir-se como comunidade aprendente/ de aperfeiçoamento permanente nas vertentes: 

a) Científica, profissional, pessoal e ética; 

b) Relacional e estética; 

c) Ecológica e sustentável. 

 

9. METAS 

9.1 Melhorar a qualidade do sucesso escolar; 

9.2 Fomentar a formação transdisciplinar, nomeadamente a educação para a cidadania, valorização 

da língua portuguesa e a utilização das tecnologias de informação e comunicação; 

9.3 Promover a educação para a saúde, sensibilizando os alunos para escolhas conscientes e 

responsáveis ao longo da vida; 

9.4 Promover a inclusão de todos os alunos no contexto escolar e na comunidade 

9.5 Reduzir a indisciplina; 

9.6 Fazer a articulação curricular e pedagógica intra e inter–ciclos; 

9.7 Dar formação a todos os elementos pertencentes à comunidade educativa; 

9.8.Valorizar os espaços físicos 

9.9 Proceder à avaliação interna do Agrupamento. 

 

10. ESTRATÉGIAS 

 

10.1. METAS:  

 Melhorar a qualidade do sucesso escolar 

 Fomentar a formação transdisciplinar, nomeadamente a educação para a cidadania, valorização da 

L.P. e a utilização das T.I.C.  

 Promover a inclusão de todos os alunos no contexto escolar e na comunidade 

 

1º CICLO – % DE SUCESSO ESCOLAR A ATINGIR 

1º Ano 100% 

2º Ano 80% 

3º Ano 90% 

4º Ano 90% 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BENTO CARQUEJA                                                                                                        

__________________________________________________________________________________________________________  

15 PROJECTO EDUCATIVO 2009/2013 

 

 
 

2º e  3º CICLOS - % DE SUCESSO ESCOLAR A ATINGIR 
  

 
Estas metas foram definidas a partir das médias do sucesso dos alunos por disciplina e ano de escolaridade relativas 
aos últimos 5 anos. Embora se considere desejável que todos os alunos progridam positivamente ao longo do ano 
como resultado do seu empenho pessoal e do empenho do professor, pode acontecer, por razões inultrapassáveis, 
não haver esse progresso. Tendo em conta este risco, pretende-se que o sucesso, em cada disciplina e ano de 
escolaridade, não fique abaixo dos níveis a seguir discriminados: 
 

 LP ING FRA HIST GEO EMRC MAT CN CFQ TIC EVT EV ET EF EM 
 

Trans 

5ºAno 80% 80%  85%  99% 80% 85
% 

  95%   98% 95% 
92% 

6ºAno 81% 75%  87%  99% 80% 90
% 

  97%   98% 95% 
90% 

7ºAno 78% 70% 80% 85% 80% 99% 70% 70
% 

78%   97% 98% 98%  
82% 

8ºAno 80% 75% 87% 88% 90% 99,5
% 

72% 85
% 

82% 99%  98% 99% 99%  
91% 

9ºAno 80% 70% 85% 90% 90% 99,5
% 

75% 95
% 

80% 99%  98% 99% 99%  
87% 

CEF 1                100% 

CEF 2                95% 

 Alargar a frequência da Educação Pré-Escolar; 

 Prestar mais e melhor Apoio Educativo Individual; 

 Optimizar os recursos físicos: Salas de Aula, Laboratórios e Bibliotecas Escolares; 

 Envolver os alunos em projectos diversificados de investigação/intervenção; 

 Promover a avaliação formativa dos alunos, Pessoal Docente e Não Docente; 

 Aplicar pedagogias diferenciadas; 

 Sensibilizar os alunos para a importância do sucesso educativo (análise e avaliação periódicas das 

dificuldades sentidas e dos progressos alcançados); 

 Coadjuvar a docência nas disciplinas com maior insucesso; 

 Maior investimento em todas as Áreas Disciplinares na compreensão e expressão em Língua 

Portuguesa como competências transversais essenciais; 

 Envolver e responsabilizar mais os Encarregados de Educação; 

 Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas visando respostas educativas adequadas às 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais, no sentido de referenciar e avaliar; planear 

e participar, em actividades educativas e recreativas; criar condições de despiste vocacional; 

organizar e apoiar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

 Implementar o Plano Tecnológico; 

 Diversificar a oferta formativa (CEF e EFA), atendendo às necessidades dos alunos. 
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10.2. META - Promover a educação para a saúde, sensibilizando os alunos para escolhas conscientes e 

responsáveis ao longo da vida; 

 Implementar os Projectos PES, PRESSE, Programa Eco-Escolas e Desporto Escolar. 

 

 

10.3. META - Reduzir a indisciplina; 

 Promover a interiorização do Regulamento Interno na comunidade educativa, nomeadamente no 

que diz respeito aos deveres dos alunos e sanções a aplicar, envolvendo as Associações de Pais na 

sua divulgação; 

 Valorizar o papel dos Directores de Turma na relação escola/família; 

 Envolver os Encarregados de Educação de alunos indisciplinados na mudança de atitudes dos seus 

educandos; 

 Cooperar com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

  Dinamizar Palestras relativas à indisciplina orientadas para a comunidade educativa; 

 

 

10.4. META - Promover a articulação curricular e pedagógica intra e inter–ciclos 

 
 Pré-Escolar e 1º Ciclo 

Reuniões entre os docentes da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
para articulação de conteúdos e avaliação dos alunos. 
 

 
 
 

 Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos 

 
Reuniões entre os docentes da Educação Pré -Escolar, do 1º e 2º 
Ciclos para análise dos programas e reajustamento dos mesmos, 
programação de actividades no âmbito do Plano da Matemática, 
Plano Nacional de Leitura, Projecto Eco-Escolas e outras 
Actividades de Enriquecimento Curricular. 
 
Disciplinas envolvidas: Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Geografia de Portugal, Ciências da Natureza, Educação Visual e 
Tecnológica, Educação Física e Educação Musical. 
 

 
 

 2º e 3º Ciclos 

 
Reuniões entre os docentes da mesma área disciplinar para 
articulação de conteúdos programáticos, planificação de 
actividades, definição dos critérios de avaliação e partilha de 
formação científica e pedagógica. 
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10.5. META: Dar formação a todos os elementos pertencentes à comunidade educativa 

 
 
 

 Alunos 

 Palestras / sessões de esclarecimento / acções de formação / 
projectos de investigação com principal enfoque nas seguintes 
áreas: 

 
 Ciências Experimentais 

 Saúde e Sexualidade 

 Ambiente 

 Plano Nacional de Leitura 

 Plano da Matemática 

 Cidadania 

 
 
 
 

 Professores 

 Acções de formação / colóquios / sessões de trabalho com 
principal enfoque nas seguintes áreas: 
 
TIC (moodle, quadros interactivos, …) 

Cientifico-didácticos  

Dinamização e avaliação das Bibliotecas Escolares 

Avaliação de Desempenho de Docentes 

 
 
 
 

 
 
 

 Assistentes 
Operacionais 
 
 

 

 Palestras / sessões de esclarecimento / acções de formação / 
projectos de investigação com principal enfoque nas seguintes 
áreas: 

 
 Atendimento / Recepção 

 Manuseamento de equipamentos 

 Formação na área das TIC  

 Relações interpessoais / resolução de conflitos 

 Primeiros socorros 

 Controle de acessos 

 Animação de recreios  

 Necessidades educativas especiais de crianças e jovens de 

carácter permanente 

 
 
 

 Pessoal 
Administrativo 

 Palestras / sessões de esclarecimento / acções de formação / 
projectos de investigação com principal enfoque nas seguintes 
áreas: 

 
 Atendimento / recepção 
 Relações interpessoais 
 Outros (relacionados com a especificidade das funções) 
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 Pais e Encarregados 
de Educação 

 Palestras / sessões de esclarecimento / acções de formação / 
projectos de investigação com principal enfoque nas seguintes 
áreas: 
 
 Formação pessoal e social 

 Orientação escolar e profissional 

 Hábitos e métodos de estudo 

 Alimentação, higiene, saúde e sexualidade 

 Indisciplina 

 Prosseguimento de estudos / Ofertas formativas 

 

 

10.6. META: 

 Melhorar os espaços físicos e naturais do Agrupamento 

 Aperfeiçoar o sistema de segurança electrónica (vídeo vigilância e alarmes); 

 Replantar árvores; 

 Ajardinar espaços exteriores; 

 Dotar de telas/persianas as janelas das salas de aula sujeitas a excesso de luminosidade; 

 Elaborar um estudo sobre o aquecimento/arrefecimento das salas de aula; 

 Renovar os quadros pretos; 

 Equipar os Estabelecimentos de Ensino com wireless; 

 Garantir a manutenção das infra-estruturas dos Jardins -de Infância e Escolas do 1º Ciclo (da 

responsabilidade do Município); 

 Investir em infra-estruturas que permitam dar resposta ao reajustamento resultante da nova rede 

escolar (da responsabilidade do Município); 

 Renovar e ampliar os recursos audiovisuais e informáticos (computadores e projectores, rádios e 

leitores de CD’s, …); 

 

 

10.7. META: 

  Proceder à Avaliação Interna do Agrupamento 

 Implementação de processos de Avaliação Interna. 
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11. INSTRUMENTOS CONCRETIZADORES 
 

O Projecto Educativo concretizar-se-á através dos seguintes instrumentos: 

11.1 Regulamento Interno 

O Regulamento Interno define o regime de funcionamento do Agrupamento, de cada um dos seus 

Órgãos de Administração e Gestão, das Estruturas de Orientação Educativa e dos Serviços de Apoio 

Educativo, bem como os direitos e deveres dos membros da comunidade. 

Tem como princípios orientadores consciencializar todos os intervenientes no processo educativo, 

para o desenvolvimento correcto e equilibrado das faculdades físicas, intelectuais e morais dos alunos, 

promovendo e assegurando a dignidade de todos, bem como estabelecer as normas de funcionamento dos 

Órgãos, Estruturas, Serviços e Espaços e, também, proporcionar uma vivência harmoniosa entre todos os 

elementos da comunidade escolar. 

 

11.2 Projectos Curriculares de Turma 

Estes projectos traduzem uma forma particular de se reconstruir e apropriar, em cada turma, o 

currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidades próprias. 

  

11.3 Plano Anual e Plurianual de Actividades 

O Plano Anual e Plurianual de Actividades (PAA) é o documento de planeamento elaborado e 

aprovado pelos órgãos de administração e gestão do agrupamento que define as actividades a desenvolver 

ao longo do ano lectivo, prevendo, até aos 4 anos do mandato, as orientações, a organização e os recursos, 

de forma a concretizar os princípios do Projecto Educativo. Tendo em conta as contingências do actual 

momento de reordenamento da Rede Educativa em Oliveira de Azeméis e a precariedade das instalações 

existentes, o PAA deve dar continuidade aos eixos estruturantes dos Planos dos anos anteriores e articular 

as actividades com os projectos de maior expressão, em curso, ou a desenvolver, previamente aprovados. As 

actividades devem, assim, privilegiar a criação de situações de aprendizagem e aquisição de instrumentos e 

recursos “portáteis” que possam ser facilmente transferidos para outros espaços. 

 

11.4 Projectos pedagógicos 

11.4.1 Secção Europeia de Língua Francesa 

Este Projecto visa a melhoria da aprendizagem das línguas estrangeiras e o favorecimento do 

multilinguismo como enriquecimento cultural do indivíduo e como forma de contribuir para a mobilidade e 
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para a competitividade europeias. Contribui para melhorar e diversificar as propostas de formação dos 

discentes e cria condições para o trabalho de equipa e maior cooperação entre os professores. 

Enquadra-se no Protocolo de Cooperação Educativa entre os Ministérios da Educação da República 

Portuguesa e da República Francesa e no Documento Enquadrador das Secções Europeias de Língua 

Francesa. Ao longo de todo o terceiro ciclo, caracteriza-se, na disciplina de Francês, por um reforço da carga 

horária correspondente a um segmento de 45 minutos, para desenvolvimento, nomeadamente, de 

conteúdos socioculturais, históricos e literários dos países francófonos; na ou nas Disciplinas Não Linguísticas 

(DNL) – a História, no casa da nossa Escola –, pela leccionação de um segmento de 45 minutos em língua 

francesa. Recorre a uma avaliação qualitativa, tanto na disciplina de Francês como na (s) DNL, de acordo 

com os parâmetros “Muito Bom”, “Bom” e “Suficiente”, avaliação essa que deverá constar do Certificado 

específico a conceder, no final do terceiro ciclo, aos alunos das referidas Secções. 

 

11.4.2 English Plus 

 Considerando a importância da Língua Inglesa como instrumento privilegiado de comunicação 

na Europa e no mundo, os crescente contactos internacionais exigidos na sociedade actual, quer no mundo 

académico, quer no mundo de trabalho, bem como a necessidade que daí decorre de desenvolver 

competências multilinguísticas e multiculturais, a EB 2,3 Bento Carqueja irá desenvolver a partir do ano 

lectivo 2010/2011,o projecto “English Plus”. 

Objectivos Gerais 

 Promoção da diversidade linguística e cultural 

 Promoção da cidadania europeia 

 Intensificação dos intercâmbios educativos europeus 

 Promoção da mobilidade escolar 

 Promoção da interdisciplinaridade / transdisciplinaridade 

Objectivos específicos 
Para os alunos: 

 Promoção do conhecimento, da compreensão e do espírito de abertura intercultural 

 Promoção de uma aprendizagem mais rápida e eficaz da língua estrangeira, através de uma 

abordagem centrada no desenvolvimento / aquisição de conteúdos e competências 

 Desenvolvimento de competências comunicativas interculturais 

 Desenvolvimento da consciência da realidade linguística e cultural dos diferentes países de 

expressão inglesa 

 Desenvolvimento das macro capacidades compreensão oral e expressão oral 

 Motivação dos alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras e da disciplina não linguística 

envolvida no projecto 

 Fomento da autonomia, do espírito de iniciativa e do empreendedorismo 

 Desenvolvimento de competências TIC 

 Promoção do sucesso educativo 

http://www.dgidc.min-edu.pt/linguas_estrangeiras/Documents/protocolo.pdf
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 Funcionamento 

 A carga horária da disciplina de Inglês será reforçada em 45 minutos, para desenvolvimento de 

conteúdos socioculturais, históricos e literários dos países de Língua Inglesa. 

 A disciplina de História funcionará como DNL (Disciplina Não Linguística) e terá um segmento de 45 

minutos leccionado em Língua Inglesa. 

 Os objectivos, conteúdos e competências a desenvolver serão os fixados nos programas curriculares 

nacionais das disciplinas em questão. 

Avaliação 

 O trabalho desenvolvido pelos alunos no âmbito do projecto será avaliado qualitativamente com as 

menções de Satisfaz Bem, Satisfaz, Não Satisfaz. 

 As docentes apresentarão um relatório anual no qual farão a avaliação das actividades desenvolvidas 

 

11.4.3 .Eco -Escolas 

Conhecido mundialmente pelo seu valor pedagógico e educativo o  “Programa Eco-Escolas” pretende, 

como afirma na sua página online: “encorajar acções e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido 

pela escola, no âmbito da Educação Ambiental. Pretende, ainda, encorajar acções e reconhecer e premiar o 

trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental, gestão do espaço escolar e 

sensibilização da comunidade. A coordenação deste trabalho com as escolas é da responsabilidade da 

Comissão Nacional do Programa Eco-Escolas da ABAE / FEE Portugal e de  outras organizações ambientais. 

Relativamente ao nosso Agrupamento, este Projecto teve uma participação activa desde 2005/2006, 

participação que, pela sua qualidade sempre garantiu a atribuição do galardão final: a “Bandeira Verde”.  

Tendo em consideração as metas do Projecto Educativo ,o Projecto Eco-Escolas, ao nível do seu Plano de 

Acção enfatiza o: aumentar a qualidade  do sucesso  escolar (meta 1); fomentar a formação transdisciplinar, 

nomeadamente a educação para a cidadania, valorização da língua portuguesa e a utilização das tecnologias 

de informação e comunicação (meta 2); promover a inclusão de todos os alunos no contexto escolar  e na 

comunidade (meta 4) e  contribuir para a articulação curricular e pedagógica intra e inter – ciclos (meta 6).  

Assim sendo, os objectivos prioritários deste Plano de Acção serão o de sensibilizar e promover 

comportamentos ambientais responsáveis de toda  a comunidade envolvente. Fomentar a conciencialização 

para a importância da redução e tratamento dos resíduos; do uso de produtos naturais e artesanais; da 

manutenção dos espaços verdes, da água e do uso sustentável de energia. Pretende-se ainda estimular e 

enraizar comportamentos promotores de um desenvolvimento sustentável, que promovam a qualidade 

ambiental do Agrupamento e a consciencialização, de alunos/auxiliares e professores, para a importância do 

papel de todos no cuidado com o Ambiente. Finalmente queremos reforçar o envolvimento e interacção de 

diferentes entidades e a participação da comunidade escolar bem como dos contextos familiares em 

actividades que favorecem a consciência cívica, a criatividade, a auto-estima, a cooperação e a socialização. 
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Neste sentido, o Plano de Acção do Projecto Eco-Escolas conhece duas vertentes: uma direccionada 

para o desempenho ambiental do Agrupamento e uma outra que dará continuidade à sensibilização  da 

comunidade educativa. Estas duas vertentes de acção terão por base a promoção da articulação horizontal 

e vertical de todas as actividades do Agrupamento e a integração curricular da Educação Ambiental no 

Agrupamento.  

 

11.4.4 “O empreendedorismo começa na Escola do séc. XXI” 

O Agrupamento de Escolas Bento Carqueja considera que os melhores resultados que advêm dos 

exames nacionais são o resultado de um projecto e de um esforço com incidência vertical – ao longo dos 

diferente níveis de ensino – e não do esforço isolado de um dos anos.  

Neste sentido, o presente projecto assenta nesta verticalidade, isto é, com incidência em todos os níveis 

de ensino, do ensino Pré-escolar ao 3º Ciclo. Assim, depois de uma diagnose cuidada e de uma prospecção 

rigorosa, este Agrupamento de Escolas gostaria de ter a oportunidade de conceber um conjunto de 

ambientes de aprendizagem colaborativa baseados nas emergentes Tecnologias de Informação e 

Comunicação, onde, de uma forma articulada com as diferentes disciplinas, tendo como base uma 

metodologia de ensino-aprendizagem fundamentalmente activa, centrada no aluno, fomentando a 

participação e baseada em projecto se pudesse desenvolver o EMPREENDEDORISMO na escola e as 

competências empreendedoras nos alunos.  

 Este projecto não descorou a vertente inclusiva da educação e da formação, uma vez que os 

equipamentos que sustentam a componente física deste projecto não só foram concebidos com essa 

preocupação, como também podem ser trabalhados por alunos com diferentes deficiências e/ou com 

necessidades educativas especiais. 

Área de Incidência  
 

 

 

 
 

Este Projecto tem como objectivos: 

 Promover o desenvolvimento das competências empreendedoras. 

 Criar condições para o surgimento de uma verdadeira escola empreendedora. 

 Desenvolver projectos empreendedores e colaborativos no quotidiano das aprendizagens, com a 

colaboração e o reflexo da Comunidade Educativas e do Tecido Empresarial envolvente; 

 Promover o empreendedorismo ambiental.  
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 Optimizar as aprendizagens no âmbito das disciplinas de Matemática, Português, Inglês e Área de 

Projecto. 

 Potenciar as aprendizagens através das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação); 

 Promover junto da classe docente a adopção de metodologias de ensino-aprendizagem 

predominantemente activas, centradas nos alunos e baseadas em projecto; 

 Criar um ambiente de aprendizagem (do séc. XXI) com que os alunos se identifiquem, através das 

mesas educativas e-Blocks, onde o empreendedorismo possa ser trabalhado de uma forma 

adequada no ensino pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico; 

 Incrementar ambientes de aprendizagem multissensorial para os alunos com diferentes deficiências 

e/ou com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

 Impacto esperado do projecto nos resultados escolares dos alunos abrangidos  

Nos alunos abrangidos esperamos diferentes tipos de impacto, a saber:  

 Ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo:  

 Desenvolvimento da atitude empreendedora contextualizada para esta faixa etária.  

 Gosto acrescido pela escola e pela aprendizagem;  

 Melhoria nos resultados das disciplinas de Matemática, Português e Inglês.  

 Alunos do 2º e 3º Ciclos:  

 Forte crescimento na capacidade empreendedora destes alunos pelos projectos desenvolvidos no 

âmbito das técnicas de empreendedorismo no seio da Comunidade Educativa e da Comunidade 

Local;  

 Maior identidade com a escola e com o ambiente em que ocorrem as aprendizagens;  

 Desenvolvimento de competências de carácter transversal que estejam ao serviço das competências 

técnicas e específicas de cada disciplina;  

 Alunos com Necessidades Educativas Especiais:  

 Evidente e clara melhoria nas suas aprendizagens, atendendo à escassez de recursos tecnológicos 

para trabalhar com este tipo de discentes.  

 

11.4.5 Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

Cada Biblioteca Escolar (BE) é um espaço de estudo e de lazer aberto a toda a comunidade educativa 

[alunos, professores, funcionários, pais e encarregados de educação]. 

A BE está concebida para facultar o acesso à informação e ao conhecimento através de um conjunto 

diversificado e organizado de recursos — documentos e equipamentos — e de serviços e actividades que 

favoreçam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem e da literacia, das competências de informação 

e da dimensão cultural e cívica dos utilizadores. 
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A BE orienta a sua acção pelos princípios constantes do Manifesto das Bibliotecas Escolares da UNESCO, da 

Declaração Política da IASL [International School Libraries Association] sobre Bibliotecas Escolares e pelas 

orientações emanadas da Rede de Bibliotecas Escolares [RBE]. 

O funcionamento da BE rege-se por um regimento próprio, no respeito pelo quadro legal em vigor. 

O Agrupamento possui cinco Bibliotecas Escolares integradas no Programa da Rede Nacional das Bibliotecas 

Escolares: 

- Biblioteca Escolar da E.B. 2,3 Bento Carqueja; 

- Biblioteca Escolar da E.B. 1 de Oliveira de Azeméis, nº1 

- Biblioteca Escolar da E.B. 1 de Oliveira de Azeméis, nº2 

- Biblioteca Escolar da E.B. 1 de Oliveira de Azeméis, nº4 

- Biblioteca Escolar da E.B. 1 de Outeiro – Santiago de Riba –UL  

Embora cada uma das estruturas disponha de um fundo documental próprio, devidamente identificado e 

registado, é fomentada e implementada uma política de partilha de recursos entre todas as unidades 

educativas do Agrupamento. 

A BE, como núcleo de organização pedagógica, apoia e integra o Projecto Educativo do Agrupamento, os 

Planos Anuais e os Projectos Curriculares das Turmas, sendo os seus objectivos (consignados no 

Regulamento Interno do Agrupamento) definidos de acordo com essas prioridades. 

 

11.4.6.Projecto de Educação para a Saúde (PES) 

O Projecto de Educação para a Saúde tem carácter transversal, multidisciplinar e opera em articulação 

com outras estruturas da Escola e da Comunidade, entre as quais, o Centro de Saúde de Oliveira de Azeméis, 

a Escola Superior de Enfermagem de Oliveira de Azeméis, o IDT do Porto, a Universidade de Aveiro, a 

Associação de Pais/EE, os SPO, a Escola Segura, a Polícia Judiciária, IPJ, Associação EcosUrbanos, Óptica 

Médica Oculu’s, toda a Comunidade Escolar e, sempre que possível, outras escolas integradas na Rede 

Nacional de Escolas Promotoras da Saúde.  

Áreas de Intervenção  
 Educação alimentar e Actividade Física, nos temas: 

o Comportamentos alimentares adequados/ Oferta alimentar saudável na escola 

o Prevenção de doenças de comportamento alimentar (obesidade, anorexia, bulimia…) 

o Hábitos alimentares, antropometria e indicadores de saúde 

o Inter-relação entre Actividade Física e vida saudável 

 Prevenção do Consumo de Substâncias Psico-activas, nos temas: 

o Prevenção do consumo de SPA (lícitas e ilícitas) 
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o Conhecimento dos efeitos do consumo de SPA 

o Factores protectores 

o Adolescência e comportamentos de risco 

 Saúde Mental / Violência em Meio Escolar, nos temas: 

o Relações familiares 

o Bullying 

o Cyberbullying 

o Regras da disciplina e comportamento 

 Educação Sexual e Infecções Sexualmente Transmissíveis, nos temas: 

o Afectos e relações interpessoais 

o Conhecimento do corpo 

o Gravidez na adolescência 

o Sexualidade saudável / prevenção de IST 

 A Auto-estima, a Higiene, os Primeiros Socorros, a Saúde Oral e a Saúde Visual são também áreas de 

intervenção abrangidas projecto PES. 

 
1  Portaria nº 196-A/2010 de 9 de Abril 
Objectivos do Projecto 

 Diagnosticar o estado de saúde do Agrupamento e a sua evolução relativamente ao ano transacto. 

 Contribuir para a mudança/evolução do estado de saúde do Agrupamento. 

 Promover estilos de vida saudáveis. 

 Adoptar medidas de intervenção e de sensibilização para uma alimentação saudável dos diferentes 

elementos da comunidade escolar do Agrupamento. 

 Promover o envolvimento dos Encarregados de Educação e demais elementos da comunidade 

escolar no desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, na Escola e em casa. 

 Criar o sentido de responsabilidade de cada um na promoção da saúde comunitária. 

 Sensibilizar para as consequências dos maus hábitos alimentares. 

 Motivar para a prática desportiva/actividade física. 

 Prevenir o consumo de SPA. 

 Contribuir para a tomada de decisões responsáveis e saudáveis na área da sexualidade. 

 Prevenir a violência e promover a segurança na escola. 

 

Avaliação do Projecto 

 A avaliação do Projecto será efectuada com carácter formativo no final de cada ano lectivo. 
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11.4.7.Stop Motion 

Consiste numa oficina de formação em animação em ambiente escolar, através da aplicação da 

técnica de stop motion (técnica de animação na qual o animador trabalha fotografando objectos, fotograma 

por fotograma, ou seja, quadro a quadro. Entre um fotograma e outro, o animador muda um pouco a 

posição dos objectos. Quando o filme é projectado a 24 fotogramas por segundo, temos a ilusão de que os 

objectos estão em movimento). Esta oficina encontra-se no âmbito do desenvolvimento de vários projectos 

em que o Agrupamento está envolvido, nomeadamente no programa Eco-Escolas, Projecto Educação para a 

Saúde (PES), Plano  da Matemática (PNM) e Plano Nacional da Leitura (PNL), para além da sua pertinência 

para o desenvolvimento curricular de várias disciplinas. 

 

Intervenientes 
Cine Clube de Avanca - http://ccavanca.blogspot.com/ (formadores); professores do Departamento de 
Expressões (Educação Visual); Programa Eco-Escolas, Projecto PES, PM, PNL, Biblioteca Escolar e alunos do 
2º e 3ª Ciclos (grupo de 25 alunos). 
 

Objectivos 
 

 Dotar os participantes de conhecimentos e técnicas de animação em stop motion; 

 Sensibilizar os participantes para a importância das técnicas de animação como um meio expressivo, 

criativo e de grande importância na comunicação visual; 

 Desenvolver interesses culturais, nomeadamente pela realidade da sua região, do seu país e do 

mundo em geral; 

 Proporcionar uma experiência artística que contribua para a criação de hábitos de leitura e escrita; 

 Desenvolver competências de utilização e de exploração das TIC em contexto específico; 

 Sensibilizar e promover reflexões sobre questões que relacionem natureza e sociedade; 

 Desenvolver competências na produção de materiais para exploração de temáticas dos projectos do 

agrupamento. 

12. Período de Vigência do Projecto Educativo 

Este projecto deve atingir os objectivos a que se propõe nos 4 anos lectivos – 2009 /2013, ficando 

sujeito a revisão/ avaliação anual caso se justifique, pelos órgãos competentes (Conselhos de Turma, 

Conselho Pedagógico e Conselho Geral). 

 
13. Avaliação do Projecto 

Para efectuar a avaliação do Projecto Educativo, será criada uma equipa que elaborará todos os 

instrumentos necessários. 
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A constituição desta equipa é da responsabilidade do Conselho Geral do Agrupamento, bem como o 

seu modo de funcionamento, de acordo com a alínea c) do número 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 

75/2008, de 22 de Abril. 

Esta equipa deverá promover avaliações intermédias anuais e uma avaliação final do projecto. 

 

14 - Disposições Finais 

O projecto será divulgado através dos órgãos do agrupamento, nomeadamente o Conselho Geral do 

Agrupamento, Conselho Pedagógico e Departamentos Curriculares. 

Será colocado um exemplar em cada estabelecimento de ensino, para consulta e disponibilizado na 

página web do Agrupamento. 

 

Aprovado no Conselho Geral Transitório de 19 de Março 2009 

Actualizado em reunião do Conselho Geral de 29 de Julho e 16 de Dezembro de 2010  


