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1. INTRODUÇÃO 

 
presente projeto educativo é um palimpsesto de anteriores projectos. O quadro de referência 

das características da comunidade, bem como o enquadramento legislativo, evoluíram e 

alteraram-se em maior ou em menor grau, mas mantêm-se muitos dos vínculos estruturantes. 

Por outro lado, muitos dos projectos e vectores dinâmicos que davam forma aos anteriores 

projectos educativos mantêm a sua pertinência e, em nome de uma certa continuidade de 

filosofia de agrupamento, escolhemos a sua manutenção, embora com ajustes e adequações 

indispensáveis. 

Se os valores partilhados da cidadania e a importância da família e da escola na educação mantêm a sua 

actualidade no desenvolvimento do nosso agrupamento, pensámos que seria oportuno inscrever na matriz 

identitária do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um plano estratégico de referência – projecto 

educativo, um quadro que sublinhe a necessidade de inovação e desenvolvimento, com a necessidade de 

investigar as nossas próprias raízes por forma a alcançar uma cidadania responsável e pró-activa na busca de 

um progresso de sustentabilidade, entre o que somos e o que seremos. 

 Trata-se de procurar articular o tempo e o sentimento de pertença. Em que a novidade seja assumida 

como via para a melhoria da comunidade e para ganhos efectivos na qualidade de vida. Preparar as nossas 

crianças e jovens alunos para o futuro sem que se quebrem os laços identitários com a respectiva comunidade, 

com a qual comunguem o desejo de progresso, naturalmente decorrente das respectivas raízes e com orgulho 

nos respectivos emblemas de identificação desta região e desta população, assim inserida nos mais vastos 

contextos, de região, nacionais, europeus, civilizacionais e humanos. 

 Procurando beneficiar das virtudes da estrutura da comunidade educativa em agrupamento vertical, a 

preocupação do reforço de articulação orgânica entre ciclos será uma constante no quotidiano do 

agrupamento de escolas. Por outro lado, as diferentes escolas e jardins-de-infância enquanto unidades 

orgânicas deste agrupamento verão também reforçada a respectiva ligação, através da melhoria qualitativa e 

quantitativa da informação trocada. Neste sentido busca-se a intensificação das articulações entre as 

diferentes escolas e entre os diferentes órgãos do agrupamento. 

 Espera-se que a filosofia deste agrupamento de escolas, expressa neste projecto educativo, possa 

continuar a funcionar como elemento agregador e, em simultâneo, como denominador comum das dinâmicas 

educativas desenvolvidas com esta comunidade. 

Ainda nesta perspectiva, de reforço na continuidade, integra-se a intensificação dos laços institucionais com 

outros agentes da comunidade que permitam uma crescente integração e afirmação do agrupamento de 

escolas, criando um contexto educativo mais abrangente. 

 As ligações institucionais, nomeadamente ao nível do associativismo local, têm permitido a utilização 

de meios até aqui indisponíveis de outra forma. Falamos de equipamentos como auditórios, espaços de 

realização de actividades de educação física e polivalentes, em que a cooperação entre este agrupamento e as 

colectividades tem possibilitado uma melhoria da qualidade do ensino e dos serviços prestados à comunidade 

educativa, através do irmanar de esforços e vontades. A aposta em novos protocolos e a maximização da 

implementação dos já existentes é, pois, uma das formas mais viáveis de reforço no relacionamento 

interinstitucional. 

 Prepara-se desde já uma intensificação do relacionamento interinstitucional com a estrutura 

museológica em criação em Atouguia da Baleia, num contexto de apoio à educação ambiental/patrimonial e 

no domínio de participação cívica, de desenvolvimento de projectos e operacionalização de protocolos. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
2.1. O MEIO 

 
  

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia está estabelecido na zona rural do concelho de 

Peniche e na região Oeste, com identidade e dinamismos específicos. Esta região que faz da 

diversidade e complementaridade interna a sua mais-valia em diversos sectores. As suas 

perspectivas de desenvolvimento têm como denominador comum a litoralidade, embora, 

economicamente, se ressinta da ausência de um pólo de desenvolvimento charneira, 

claramente liderante.   

O Oeste, apesar de 

algumas assimetrias, pode 

caracterizar-se por um 

desempenho económico 

inferior à média nacional, 

nomeadamente no que se 

refere ao sector terciário. 

No sentido de desenvolver o 

tecido industrial e a captação 

de investimentos tem 

apostado no desenvolvimento 

das comunicações e 

acessibilidades, paralelamente 

com uma perspectiva 

sustentada de crescimento, 

basicamente assente no 

ordenamento territorial e 

implementação completa de 

um saneamento básico adequado.  

 Concretamente inserida nesta dinâmica, tem ocorrido uma fixação crescente de população, sobretudo 

na chamada zona rural do concelho de Peniche (freguesias de Atouguia da Baleia, Serra d’El Rei e Ferrel), 

coincidindo com a própria área de influência deste agrupamento de escolas (predomínio da zona de residência 

dos alunos do agrupamento) e colocando desafios de intervenção educacional às diferentes unidades que 

nesta zona têm como escopo da sua acção a intervenção ao nível da educação, ensino e formação. 

 Especificamente, a região de Peniche tem como vector de desenvolvimento estratégico uma ampla 

intervenção em matéria de ordenamento e ambiente, esforço necessário para potenciar uma “...estratégia de 

turismo de multi-nicho de qualidade e baixo volume, sustentada por uma estratégia de produtos turísticos 

adequada...”1 

 Numa zona em que o produto per capita ainda é inferior aos níveis médios nacionais, o próprio poder 

de compra também fica aquém das zonas mais urbanas. No entanto, o concelho de Peniche apresenta alguns 

desempenhos acima da média da região Oeste, em que se insere.  

 O concelho de Peniche surge em 5.º lugar relativamente ao número de habitantes entre os 14 

concelhos da região Oeste. Sintomaticamente é o concelho com maior densidade populacional (cerca de 341,9 

                                                 
1 Roland Berger & Partner – International Management Consultants. Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região Oeste: O Oeste em 2010”. Caldas da Rainha, 
1998. 
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por km2). A taxa de população activa residente no concelho, apesar de elevada tem tendência para se reduzir, 

com a melhoria das ligações a grandes centros, nomeadamente a ligação a Lisboa (aprox. 50 minutos). 

 Um dado preocupante acerca do concelho é o facto de a taxa de analfabetismo se situar ainda nos 

17,4%, isto é, acima da Média Nacional e muito acima da média apresentada pela região limítrofe de Lisboa e 

Vale do Tejo (12%). No contexto da região, a taxa de analfabetismo em Peniche é ligeiramente inferior àquela 

que existe no Oeste (17,8%). Também o déficit de mão-de-obra qualificada na região constitui factor que 

dificulta o desenvolvimento, nomeadamente em áreas económicas como o turismo e a indústria.  

 Com as recentes melhorias ao nível das acessibilidades (IP6), ganha preponderância o turismo, com as 

actividades económicas que normalmente a ele se encontram associadas ainda em fase bastante incipiente, 

mas ganhando forma e contribuindo para que se possa dizer que a região se encontra em fase de 

desenvolvimento e de mudança. As praias, a albufeira de S. Domingos, a gastronomia e o património natural e 

cultural ganham estatuto e desenvolvem o seu potencial, assumido pelos operadores e pelos responsáveis nos 

diferentes níveis de decisão local, enquanto recursos em valorização crescente. 

 Constitui também uma importante linha de alteração das estruturas sociais, económicas e culturais 

locais a fixação de populações do exterior do concelho, em primeira mas sobretudo em segunda habitação, 

com consequente incremento do sector da construção civil e/ou redimensionamento de infra-estruturas.  

 A aproximação da região relativamente a outros padrões e ritmos sociais tem enfatizado algum 

distanciamento dos núcleos familiares relativamente às responsabilidades educativas. Continua a sentir-se a 

necessidade de uma maior intervenção e articulação entre a escola e a comunidade, em particular no que se 

refere às famílias dos alunos. 

A região está a mudar social, económica e culturalmente. Compete à escola responder positivamente à 

mudança, potenciando as vantagens do desenvolvimento, sustentando-o com os referenciais de identidade 

regionais e locais.  

 As características locais das comunidades de extracção dos nossos alunos não são propriamente 

homogéneas, apesar de globalmente estarmos a falar de comunidades rurais. Poderíamos distinguir algumas 

especificidades socioculturais ao considerar as características mais comuns dos alunos oriundos da Vila de 

Atouguia ou de Ferrel, os de Bolhos, Bufarda e Ribafria, os da Vila de Serra d’El Rei ou os da zona litoral sul 

(Estrada, Geraldes, S. Bernardino, etc.). Estas especificidades manifestam-se em algumas rivalidades, 

localismos de expressão linguística ou condicionalismos no acesso a bens culturais, tradições de ingresso no 

mundo do trabalho, expectativas culturais dos encarregados de educação, etc. 

 Assim, em consequência do acima referido, a região de implantação do agrupamento, a respectiva 

comunidade e as próprias estruturas sociais vêm sofrendo alterações sensíveis, de que resultam novos 

desafios e problemáticas educativas a que este projecto educativo procurará dar resposta.  

 Como abraçar o desenvolvimento sem perder os referenciais de identidade e os valores agregadores e 

matriciais da comunidade?  

 Não existindo receitas universais para a sustentabilidade, deverá constituir um escopo deste 

agrupamento, dotar os respectivos alunos dos conhecimentos básicos definidos superiormente para o todo 

nacional, mas simultaneamente acrescentar à sua formação um conjunto de aprendizagens e competências 

centradas na percepção do progresso e da tecnologia, em harmonia com o bem-estar, com a qualidade de vida 

e com as estruturas de valores e de identidade que fazem desta região o espaço de acolhimento de uma 

comunidade ancestral, que moldou esse mesmo espaço e que simultaneamente por ele foi moldada, numa 

articulação única entre a terra e o mar; entre a gente da terra e a gente do mar. 

 As especificidades acima referenciadas podem claramente retratar-se, na sua génese, se recuarmos 

nesta caracterização e entrarmos na história destas comunidades. 
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2.2. APONTAMENTO HISTÓRICO: 
 

Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia faz coincidir a sua zona de implantação/atracção 

de alunos, com os actuais limites das freguesias de Atouguia da Baleia, Serra d’El Rei e Ferrel, no 

concelho de Peniche. 

 O espaço anteriormente referido corresponde a uma ancestral zona de ocupação 

humana, identificada, no início da nacionalidade, com o então concelho de Atouguia. A esta 

fundação está inelutavelmente ligada a figura de Guilherme de Corni, também designado por Guilherme “da 

longa espada”, o qual terá sido o responsável pelo documento designado por “Foral dos Francos” e que sob a 

égide e autoridade de D. Afonso Henriques transformou a “herdade de Touguia” num pólo populacional de 

crescimento intenso durante toda a medievalidade. 

 Nomeadamente, a actual freguesia de São Leonardo de Atouguia da Baleia faz remontar o 

conhecimento da sua existência, enquanto povoação administrativamente reconhecida, a 1158. Confrontou os 

seus termos com Óbidos e Lourinhã e os seus limites concelhios englobavam, a fortiori, os actuais limites do 

Concelho de Peniche. 

 Diversos reis de Portugal deixaram registo da sua permanência temporária nesta zona, quer no seu 

lazer quer no desempenho específico das suas funções. O Paço “da serra a par da Atouguia” foi residência 

régia, pelo menos desde D. Dinis, o qual aí datou documentos da sua chancelaria; D. Pedro I também por aqui 

se demorava e mesmo os seus sucessores aqui realizaram cortes no final do séc. XIV. 

 Efectivamente a região de Atouguia desenvolve-se exponencialmente ao longo do século XIII e XIV. 

Porto e ponto incontornável das rotas marítimas e piscatórias, irá conhecer o início da sua decadência no 

contexto nacional com o assoreamento inexorável do estuário do Rio de S. Domingos que culminará com a 

deslocalização do porto de Atouguia para a Ribeira de Peniche. 

 Em 1609, este território, constitui uma donataria do Conde da Atouguia (D. Luís de Ataíde), o qual, 

solicita ao Rei a desanexação da povoação de Peniche do seu termo e a elevação daquela povoação a 

concelho, tendo em conta o seu desenvolvimento como porto de mar e como praça militar.  

 A região foi palco de marcantes ocorrências históricas, de que se salientam histórias de naufrágios, 

corsários e piratas, o desembarque do Prior do Crato durante a União Dinástica, o Processo dos Távoras e dos 

Ataídes, as Invasões Francesas, as Guerras Liberais. Palco de conflitos e de episódios da história nacional e 

internacional, a região moldou-se também na relação que as suas comunidades foram estabelecendo com a 

dinâmica geomorfológica do litoral e com o aproveitamento dos respectivos recursos: agrícolas, piscatórios, 

comerciais marítimos, estratégico-militares, etc.  

 A riqueza do património local, na região correspondente aos contornos setecentistas do concelho de 

Atouguia da Baleia, justifica um tratamento digno de forma a manter e recuperar o que séculos de gerações de 

antepassados nos legaram, com a responsabilidade de assumir a nossa cultura e identidade. 

 Em 1836, as duas freguesias que compunham o concelho da Atouguia da Baleia (S. Leonardo e S. 

Sebastião de Serra d’El-Rei) são englobadas por Decreto no concelho de Peniche, extinguindo-se assim o 

concelho de Atouguia da Baleia e passando a designar-se toda a região como concelho de Peniche. 

 O séc. XIX, nomeadamente após os conflitos liberais que aqui deixaram marcas na sociedade, nas 

famílias e no próprio papel da região no contexto nacional, caracteriza-se nesta zona por um decréscimo do 

papel administrativo da região, reduzindo-se a sua importância paulatinamente aos domínios piscatórios. No 

final daquele século, contudo, um novo fôlego surge em termos de desenvolvimento. A actividade industrial 

conserveira conhece aqui um razoável impulso, com a implantação de diversas unidades que atraem 

população e mão-de-obra de diversos pontos do país. 

 A par com outros factores o afluxo dessa diversidade de imigrantes, sobretudo de outras comunidades 

litorais, de Norte a Sul do país, vai forjar uma identidade marítima reforçada pela tradição secular das 

comunidades autóctones. Simultaneamente ficam traçados os principais vectores de desenvolvimento para o 
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século XX, nesta região: o mar como fulcro de actividade piscatória, conserveira e de comércio marítimo, bem 

como potenciador de algumas outras actividade com menor visibilidade (ex: a construção naval, aprestos 

marítimos), complementando-se este dinamismo de desenvolvimento com uma zona rural mais anquilosada 

mas conferindo uma matriz de sustentabilidade e de complementaridade ao concelho. 

 O advento do séc. XXI, transporta consigo uma acentuada decadência das actividades tradicionalmente 

consideradas identitárias e ligadas ao mar: pescas, actividade conserveira, comércio em torno das pescarias; 

com a redução de unidades pesqueiras e de unidades fabris.  

As tentativas de contrariar esta tendência (verificada, pelo menos, desde as últimas décadas do séc. XX) não 

têm alcançado os seus objectivos e podemos constatar que a zona rural, tem ganho preponderância em 

termos de percentagem de produção de riqueza no concelho e que paralelamente se tem vindo a acentuar um 

novo sector, o do turismo e todo o conjunto de actividades, sobretudo terciárias, a ele associadas. 

 

2.3. ALGUNS DADOS GEOGRÁFICO-SOCIAIS 
 

zona de implantação deste Agrupamento de Escolas caracteriza-se por uma acentuada 

diversidade geográfica na distribuição do seu espaço económico, social e populacional. 

Resultando geograficamente do afastamento do oceano em direcção a Oeste, essencialmente em 

virtude do assoreamento da foz do Rio de S. Domingos e da antiga ribeira de Ferrel. Esta 

circunstância geográfica ocasionou a formação de uma zona de várzea e dunas a norte dos cursos 

de água mencionados, com a fixação de comunidades de pescadores e agricultores, numa simbiose cheia de 

especificidades manifestadas actualmente nas gentes da comunidade de Ferrel. 

 A Sul da bacia da Ribeira de S. Domingos temos uma zona de dunas, caminhando para o interior e Sul, 

intensificam-se os campos de cultura, bordejando as zonas de falésia (que aos poucos substituíram as dunas), 

em que encontramos os focos populacionais de Geraldes, Estrada, S. Bernardino e Consolação. 

 Virando costas ao mar, a Norte da Ribeira de S. Domingos, encontramos zonas de colinas arborizadas e 

cultivadas, subindo de forma cada vez mais abrupta em direcção a montante e à freguesia de Serra D’el Rei, 

derivando para Sul para o Planalto rochoso das Cezaredas. Aqui encontramos núcleos populacionais dedicados 

essencialmente à agricultura, Casais Brancos e Casais de Mestre Mendo. 

 No interior Sul da Ribeira de S. Domingos, adjacente ao maciço planalto das Cezaredas, aparece na sua 

base, uma extensa zona de planície e de colinas suaves cultivadas onde, actualmente, quase se tocam os 

núcleos populacionais de Bolhos, Bufarda, Ribafria e, um pouco mais afastada, Carnide. 

 Ao longo do Rio de S. Domingos, hoje completamente transformado pela bacia de uma barragem, 

encontramos a própria Vila de Atouguia da Baleia, antigo porto de mar medieval; Coimbrã e Reinaldes e, 

submersas, encontram-se diversas azenhas ao longo do antigo curso do Rio, normalmente associadas a 

vetustas e desabitadas quintas. 

 Toda a região extra muros de Peniche assenta hoje essencialmente na produção e comercialização de 

produtos agrícolas, matizando a exploração da terra com alguma criação de gado e culturas arborícolas, em 

regime de minifúndio. Polvilhada de um número significativo de pequenas quintas e casais, em grande parte 

abandonados. Pequenas indústrias, nomeadamente no domínio da distribuição assente na produção agrícola 

têm vindo a acentuar-se no desenvolvimento desta região, sem lhe retirar a predominante rural. Por outro 

lado, a construção civil tem constituído outro dos pólos de actividade económica, em resultado da forte 

pressão urbanística que o litoral implica, a que se associam factores climatéricos e de acessibilidade. 

 A decadência da actividade piscatória que tinha feito de Peniche um dos maiores portos de pesca do 

país, tem redireccionado o dinamismo local para o sector terciário e sobretudo para o domínio do turismo, 

aumentando as infra-estruturas em quantidade e qualidade. 

 Quem conhece minimamente a História desta região facilmente reconhece a pertinência de reunir e 

proteger os vestígios dispersos daquele passado, através de instituições que os preservem, estudem, 
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divulguem e promovam o seu papel integrador dos valores culturais e de cidadania, de uma forma coerente, 

estruturada e responsável.  

 Quando um povo perde o seu património cultural, perde também os respectivos elos da corrente de 

ligação geracional e aliena-se o futuro, já que um povo que ignore o seu passado é um povo carente de 

memória, carente de identidade. O verdadeiro alicerce e argamassa do porvir. 

 
2.4. BREVE CARACTERIZAÇÃO POR LOCALIDADES 
 

ATOUGUIA DA BALEIA E COIMBRÃ – sendo a primeira a sede da freguesia do mesmo nome, é a 

localidade mais vizinha de Coimbrã. Entre as duas localidades situa-se o Rio de São Domingos, recentemente 

sustido por uma barragem associada a um projecto de captação de águas, resultando na existência de uma 

ETA na vizinhança da própria escola sede deste agrupamento.  

 No que se refere a uma caracterização socioeconómica, saliente-se que predomina a exploração 

hortícola, produzindo-se sobretudo para mercados longínquos. A sede de freguesia tem crescido 

exponencialmente nos últimos anos, de uma forma equilibrada entre ocupação populacional e implantação de 

infra-estruturas sociais e económicas, projectando-se fortes desenvolvimentos ao nível de infra-estruturas 

culturais, mormente com a criação do Museu de Região de Atouguia da Baleia.  

 Várias empresas de pequena dimensão têm vindo a promover algum incremento económico desta 

zona, nomeadamente em áreas menos relacionadas com a horticultura. Falamos da construção civil, turismo, 

restauração, hotelaria, pequeno comércio retalhista, etc. Nas localidades referidas destaca-se a forte tradição 

histórica e um profundo enraizamento de estruturas associativas que manifestam frequentes vezes iniciativas 

de alcance social e cultural de grande qualidade (destacam-se neste fluxo associativo a Sociedade Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902, o Grupo Desportivo Atouguiense e a Associação Cultural e Recreativa D. Inês 

de Castro). 

 Outro elemento claramente marcante destas localidades é o respectivo espólio monumental/ 

patrimonial, testemunhando uma milenar ocupação humana na zona. Destacam-se vários monumentos 

classificados: Igreja de S. Leonardo (séc. XIII), Igreja de N.ª Sr.ª da Conceição (séc. XVII) (que integra o próprio 

símbolo da escola sede deste agrupamento), Cruzeiro Manuelino de Coimbrã (séc. XVI), Pelourinho de 

Atouguia (séc. XVI), entre outros. 

 

GERALDES, CASAIS DO JÚLIO, LUGAR DA ESTRADA E S. BERNARDINO – é a zona Oeste do 

Concelho de Peniche. Caracteriza-se por uma acentuada ruralidade, a que a existência de praias vem matizar a 

actividade agrícola predominante com algum turismo balnear e com a implantação de zonas de fixação 

populacional recente, mormente em regime de 2ª habitação. Por outro lado, tratando-se de uma zona de 

grande desenvolvimento urbanístico, é natural que a construção civil constitua um crescente vector de 

desenvolvimento, em particular na zona de S. Bernardino. A presença de um número significativo de 

associações recreativas, culturais e desportivas contribui para dotar a zona de um conjunto de infra-estruturas 

de lazer e convivialidade que facilitam a integração dos novos fluxos populacionais.  

BUFARDA, BOLHOS E RIBAFRIA – Situada a Sul do Concelho, confrontando com o planalto das 

Cezaredas e com a nascente da Ribeira de S. Domingos, esta “zona” abrange uma diversidade de povoações, 

com uma existência anterior ao século XV. Assim, nessas circunstâncias temos as povoações de Carqueja e do 

Paço. Povoações mais recentes, nascidas ao longo da estrada nacional de acesso a Peniche, temos o caso de 

Alto Foz e Alto Veríssimo.  

 O que dissemos relativamente a actividades predominantes, de agricultura e construção civil aplica-se 

também nestes casos, a que se junta algum pequeno comércio. Principalmente no que concerne aos núcleos 

populacionais mais antigos acentua-se a ruralidade e um ritmo de desenvolvimento menos acentuado 
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comparativamente com outras zonas mais litorais do concelho. De certa forma, a resposta a esta carência de 

desenvolvimento podemos encontrá-la na emigração, outrora com um dinamismo bastante forte em direcção 

a França, Estados Unidos e Canadá. 

 

CASAIS BRANCOS, REINALDES E CASAIS DE MESTRE MENDO – é o Norte interior do 

Concelho, fortemente rural, agrícola, assente em comunidades de desenvolvimento mais anquilosado e que só 

mais tardiamente está a conhecer o impacto da pressão urbanística patente em todo o restante concelho. 

Tratando-se da zona mais pobre da região de abrangência deste agrupamento, constitui também a área com 

maiores deficiências em termos de acessibilidades, infra-estruturas básicas, e mesmo um acentuado 

envelhecimento do parque habitacional.  

 Existe também nesta área uma importante dispersão de povoamento por casais e quintas, 

característica fortemente enraizada na tradição de organização social da população desta zona. 

A previsão de implantação na zona de novas e pesadas concentrações urbanísticas constitui factor de 

preocupação ao nível da integração social e da alteração da própria identidade histórico-cultural da população 

da zona. Não esqueçamos que se trata de um local cuja fixação populacional é coetânea relativamente às mais 

antigas povoações do antigo concelho de Atouguia da Baleia, remontando pelo menos ao século XIV. 

 

FERREL – constitui uma das três freguesias rurais do concelho de Peniche, em conjunto com Atouguia da 

Baleia e Serra d’El Rei. De todas as zonas de abrangência deste agrupamento de escolas, a freguesia de Ferrel é 

aquela que apresenta uma individualidade mais específica, materializada em costumes, actividades e mesmo 

formas de coesão específicas, redundando numa forte consciência de identidade por parte dos alunos daí 

oriundos.  

 Situada na orla costeira a Norte de Peniche, a zona de Ferrel faz assentar claramente o seu 

desenvolvimento em dois vectores fundamentais: o turismo e a agricultura, a que se junta uma forte presença 

da construção civil e alguma actividade pesqueira, sobrevivente da tradição secular daquela localidade. 

Também a tradição do pequeno comércio não esmoreceu em Ferrel, antes se reforçou em torno de novos 

produtos relacionados com o incremento populacional e o pendor balnear/sazonal, que tão acentuado 

crescimento tem vindo a apresentar ali. 

 A presença de boas praias, um pinhal e de algumas infra-estruturas de turismo contribuem para fazer 

de Ferrel a zona rural de Peniche que maior desenvolvimento tem vindo a conhecer. No entanto poderíamos 

acrescentar que este desenvolvimento sofreu diferentes fases e facetas, tendo em alguns momentos surgido 

numa perspectiva pouco sustentada e devendo bastante ao desejo de um ordenamento da orla costeira que 

privilegie a qualidade do ambiente.  

 

SERRA D’EL REI – Tradicionalmente, esta localidade constituiu sempre uma unidade populacional 

(freguesia de S. Sebastião da Serra d’El Rei), coeva da de Atouguia, competindo com ela em antiguidade, 

apresenta um importante núcleo de património construído de elevado valor e que se alonga no tempo, para lá 

dos amores de D. Pedro I e de Dona Inês de Castro. Como exemplos mais evidentes temos o Paço da Serra, a 

azulejaria da Igreja de S. Sebastião e as janelas manuelinas patenteadas por algumas casas. 

 Esta zona confina com o concelho de Óbidos e de Lourinhã, constituindo a zona mais alta do concelho, 

assente nas faldas do planalto das Cezaredas. Trata-se de um núcleo populacional que articula a actividade 

agrícola com alguma malha industrial. O cerne das suas actividades económicas tem vindo a ser matizada com 

uma elevada qualidade da oferta turística na zona, mensurável nas recentes instalações de turismo rural e de 

habitação. 
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8%

40%

21%

31%

Distribuição dos alunos por ciclo 

2012-2013

Pré

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

 Fortemente enraizada na zona está a Associação Recreativa e Cultural “SERRANA” que enquanto foco 

de implementação de actividades de lazer e enquanto complemento de infra-estruturas de actividades lúdico-

desportivas e culturais, contribui decisivamente para um certo dinamismo de sociabilidade que encontramos 

naquela zona.  

 

 
3. MEIOS MATERIAIS 
 
3.1. CONSTITUIÇÃO ORGÂNICA DO AGRUPAMENTO 
 

a) Escola EB 2, 3 de Atouguia da Baleia 

b) Escola EB 1 de Atouguia da Baleia 

c) Escola EB 1 de Bufarda 

d) Escola EB 1 de Casais Brancos 

e) Escola EB 1 de Casal da Vala  

f) Escola EB 1 de Ferrel 

g) Escola EB 1 de Geraldes 

h) Escola EB 1 de Lugar da Estrada  

i) Escola EB 1 de Reinaldes 

j) Escola EB 1 de Ribafria 

k) Escola EB 1 de S. Bernardino 

l) Escola EB 1 de Serra d’El Rei 

m) Jardim-de-infância de Bufarda 

n) Jardim-de-infância de Casal Moinho 

o) Jardim-de-infância de Geraldes 

p) Jardim-de-infância de Lugar da Estrada 

q) Jardim-de-infância de Ribafria 

 
3.2. AS ESCOLAS E OS JARDINS-DE-INFÂNCIA – RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS 
 
Como nota prévia, diga-se que a realidade física dos equipamentos se encontra em constante mudança e, 

genericamente, todas as escolas do agrupamento se encontram já equipadas com meios informáticos e que o 

equipamento disponível na escola sede pode ser requisitado pelas diferentes escolas e jardins-de-infância, que 

integram este agrupamento vertical. 

 

4.  A COMUNIDADE EDUCATIVA 
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As escolas e os jardins-de-infância - Recursos Físicos e Materiais 
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Bufarda 1994 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1 1  1  1 

Casal Moinho 2001 1 1   1 2  1    1  1              

Geraldes 1985 1 2    3 2 1 1  1 1  1    1 1  1   1 1   

Lugar da Estrada 1993 1 1 1   1 1 1 1  1 1      1 1  1       

Ribafria 1982 1 1    2 1 1  1 1 1  1        1   1  1 

 

1
.º

 C
ic

lo
 

Bufarda 1959 1 3 1 1  2 1 3 1 3 1 1 1 1    1    2 1  1  1 

Atouguia 1954 3 5 1   2  1 1 1 1 1  1    1 1  1   1 1   

Coimbrã 1977 1 1 1   2  1 1 1 1 1             1   

Casais Brancos 1957 1 2    4  2  1  1         1 1   1   

Casais Mestre Mendo 1959 1 1    2                   1   

Casal da Vala 1959 1 1 1   2  1 1 1 1 1  1    1 1      1   

Ferrel 1945 3 8 1 1  12  1 1 1 1 1  1    1 1 1    1 1   

Geraldes 1959 1 3    5 2 1 1 1 1 1  1    1 1 1 1    1   

Lugar da Estrada 1957 1 2 1   4 2 1 1 1 1 1  1    1   1    1   

Reinaldes  1 2    4  1 1 1 1 1  1    1 1  1    1   

Ribafria – Bolhos 195.. 1 1    2                   1   

S. Bernardino  1 2 1   3 1   1 1        1  1   1 1   

Serra D’el Rei 1954 1 4 1   7 2 1  1 1 1    1  1  1    1 1   

Ribafria 1982 1 1    2 1 2 1 1 1 1  1        1   1  1 

 

2.º e 3.º 
Ciclos 

Atouguia 1993 3 24 1 3 1 14 1 66 7 66 3 2 2 5 8 4 1 1 1 4 1  1  1   
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ANO LECTIVO 2012/2013 

         

         

JARDINS-DE-INFÂNCIA 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS 6 ANOS TOTAL EDUCAD FUNC 
 

 

Geraldes 10 17 15 -  42 2    

Lugar da Estrada 3 7 2 -  12 1    

Bufarda 7 8 5 -  20 1    

Casal Moinho 7   10 -  17 1    

Ribafria 6 6 5 -  17 1    

TOTAL 33 38 37 -  108 6   
 

 

         

ESCOLAS DE 1.º CICLO 1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO TOTAL  PROF FUNC 
 

 

São Bernardino 3 9 9 7 28 2    

Reinaldes 3 7 6 5 21 2    

Serra D’El Rei 21 18 21 18 78 4 1  

Casais Brancos 0 4 7 2 13 1    

Atouguia da Baleia 40 34 41 37 152 7 1  

Ribafria 6 6 3 6 21 2    

Bufarda 7 6 14 10 37 2 1  

Lugar da Estrada 10 8 9 7 34 2    

Bolhos 1 1 7 1 10 1    

Geraldes 2 5 5 7 19 2 1  

Casal da Vala 6 8 4 7 25 2    

Ferrel 30 25 18 30 103 5 2  

Coimbrã 2 2 3 6 13 1    

TOTAL 131 133 147 143 554 37 2 6 
 

 

  

ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLO 5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano TOTAL PROF  FUNC 

Atouguia da Baleia 123 125 130 133 149 660 77 31 

Totais por ciclo 2º = 248 3ª = 412    

 
 
5. OBJECTIVOS GERAIS 

 

ste projecto educativo tem subjacentes as referências nacionais em termos curriculares, 

sobretudo no que se refere a uma educação/ensino/formação integral e equilibrada dos 

alunos do ensino básico. 

 Formar cidadãos positivamente interventivos, responsáveis, conscientes da respetiva 

identidade pessoal e cultural e aptos a responder aos desafios do desenvolvimento são os 

desideratos fundamentais que animam este agrupamento de escolas e que enquadram genericamente os 

objetivos do presente projeto educativo. Assim, considerando o imperativo de dar cumprimento ao 

                                                 
2 3 dos quais em Apoio Educativo 

E 
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disposto no artigo 3.º do Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, este 

projeto educativo, nas vertentes pedagógica, institucional e administrativa, pretende: 

 
1. PEDAGOGICAMENTE 

  

a. promover a formação integral dos alunos, fomentando o respeito pelos valores cívicos, pela 

liberdade responsável e pelo respeito, pela identidade pessoal e cultural de cada indivíduo; 

b. promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de oportunidades 

para todos, no que se refere sobretudo ao sucesso escolar, através de medidas tendentes a 

compensar desigualdades económicas, sociais, culturais e de condições físicas globais que 

condicionam negativamente as aprendizagens regulares; 

c. acentuar o significado da dimensão interpessoal na elaboração de estratégias de desenvolvimento 

deste projeto educativo, nomeadamente através das atividades educativas de enriquecimento e 

complemento curricular (clubes, oficinas, biblioteca…), do intercâmbio de professores e das 

atividades de apoio educativo; 

d. operacionalizar princípios e estabelecer procedimentos que contribuam para a formação de 

cidadãos ativos, intervenientes e responsáveis, indispensáveis à consolidação das sociedades 

democráticas, através do cumprimento dos direitos e deveres constantes das leis, normas ou 

regulamentos e da manutenção da disciplina; 

e. intensificar o combate à exclusão e ao abandono escolar, prevenindo-os através da dinamização das 

interações com as famílias dos alunos e com a comunidade em geral; 

f. proporcionar condições para a participação de todos os membros da comunidade educativa, 

articulando formas adequadas e inovadoras de participação no contexto educativo, dentro e fora 

do espaço físico do agrupamento; 

g. gerir a atual flexibilidade curricular no sentido de adequar a respetiva estrutura às expectativas e 

necessidades da comunidade, integradas num contexto mais vasto dos perfis definidos a nível 

nacional; 

h. planear e implementar estratégias que promovam o sucesso escolar e que apoiem uma cultura de 

excelência no ensino e na aprendizagem; 

i. desenvolver políticas educativas de agrupamento que, assentando na aferição de estratégias entre 

ciclos de estudos, promovam uma atitude de constante introspeção e autoavaliação com 

repercussões na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo agrupamento; 

j. assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

 

2. INSTITUCIONALMENTE: 

 

a. observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza 

administrativa, tendo sempre em conta os recursos disponíveis; 

b. ter uma ação cooperante tanto em termos de hierarquia vertical como ao nível horizontal, 

intervindo em articulação com os diferentes organismos e instituições regionais e locais tutelados 

pelo Ministério da Educação ou por outro Ministério com instituições afins ou passíveis de 

articulação; 

c. participar em sinergias de desenvolvimento local e regional, nos contextos em que a educação seja 

um dos eixos estruturantes; 
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d. intensificar os laços com a comunidade, quer ao nível protocolar com instituições quer através da 

promoção de atividades extramuros que se coadunem com a temática atual deste projeto 

educativo; 

e. desenvolver no quadro da formação do corpo docente, iniciativas de promoção da qualidade de 

ensino, tanto em termos pedagógico-didáticos como ao nível técnico, em torno das temáticas das 

tecnologias, identidade, património, saúde e sustentabilidade; 

f. participar ativamente nas atividades do Centro de Formação de Professores da Zona Centro-Oeste, 

com que este Agrupamento de Escolas se articula, cooperando na implementação do respetivo 

plano de atividades e formação; 

g. reforçar as interações com as estruturas associativas locais, de índole cultural, social e desportiva 

que desenvolvam atividades no domínio das temáticas privilegiadas neste projeto educativo. 

 

3. ADMINISTRATIVAMENTE: 

 

a. definir como mecanismo de modernização e maximização das funções administrativas a 

implementação e adequação de sistemas intranet; 

b. robustecer a rapidez, fiabilidade e normalização dos canais de comunicação documental dentro de 

cada escola, entre as diferentes escolas e destas com a respetiva sede do agrupamento; 

c. reconhecer como prioridade orçamental o investimento na aquisição e atualização do material 

pedagógico didático; 

d. promover uma adequação entre a produção documental e a sua correta e normalizada circulação 

por forma a garantir um funcionamento informado de todos os sectores e unidades orgânicas do 

agrupamento; 

e. incentivar a formação do pessoal não docente, quer em termos administrativos quer em termos de 

funções auxiliares de educação; 

f. assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar, designadamente 

através dos adequados meios de comunicação e informação. 

 

 
6. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/DIFICULDADES ESPECÍFICAS 
 

metodologia utilizada para identificação dos principais problemas do agrupamento foi a 

aplicação de questionários específicos junto da comunidade educativa e a observação 

participada dos diversos intervenientes na elaboração deste projeto. Da análise efetuada às 

respostas dadas nesses inquéritos, ressaltam como principais problemas/dificuldades os 

seguintes: 

 

1. Indisciplina 

2. Absentismo escolar  

3. Insucesso escolar 

4. Insuficiência e desadequação dos recursos físicos e materiais  

5. Falta de recursos humanos 

  

 

 

A 
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A partir destas situações específicas, elaborou-se um plano de ação para o qual foram tidos em conta os 

seguintes parâmetros: 

 
 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

- Problema     Qual o ponto de partida? 

- Indicadores apurados (2007/2008)     Porquê? 

- Linhas de orientação     Como conseguiremos lá chegar? 

- Objetivos a alcançar    O que queremos alcançar? 

- Indicadores de sucesso    Como saberemos que o alcançámos? 

- Projectos implementados ou a implementar para uma melhor resolução dos problemas. 
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6.1. PLANO DE ACÇÃO 
 

Problemas Indicadores apurados  Linhas de orientação Objetivos a alcançar Indicadores de sucesso 

 
 
1. Indisciplina: 
 
Utilização desadequada da 
linguagem/comentários 
desadequados; 
 
Postura incorreta dentro da sala 
de aula; 
 
Atitudes prejudicadoras do 
normal funcionamento das 
aulas; 
 
Dificuldades no relacionamento 
interpessoal entre os alunos; 
 
Persistência nos 
comportamentos incorretos. 
 

 
 
 
 
Elevado número de procedimentos 
disciplinares; 
 
Medidas corretivas: ordens de saída 
da sala de aula diárias e com 
participação disciplinar, com 
predominância no 2.º ciclo; 
 
Medidas sancionatórias: suspensão 
de dois alunos. 
 
 

Definição de critérios para a 
constituição de turmas; 
Redução do número de alunos por 
turma; 
Realização de atividades 
conducentes à melhoria do saber 
estar e interagir em grupo que 
permitam o desenvolvimento de 
atitudes e valores de respeito pelo 
outro; 
Promoção de debates e reflexão 
em torno das regras definidas no 
regulamento interno e elaborar 
regimentos de turma; 
Utilização de um gabinete de 
mediação comportamental, de 
forma a alterar o comportamento 
dos alunos; 
Recurso a programas de tutoria; 
Apoio do serviço de psicologia e 
orientação; 
Criação de estruturas de apoio à 
família; 

Reduzir os índices de indisciplina; 
Melhorar as relações interpessoais 
e de grupo; 
 
Aperfeiçoar os canais de 
comunicação e informação entre 
todos os intervenientes da 
comunidade escolar; 
 
Aumentar os níveis de integração 
dos diferentes membros da 
comunidade educativa; 
 
Aumentar a participação dos 
alunos na vida escolar; 
 
Aumentar o envolvimento parental 
na escola solicitado e/ou por 
iniciativa própria. 
 

Redução dos procedimentos 
disciplinares; 
 
Melhoria do clima de trabalho, em 
sala de aula, mais propício à 
aprendizagem; 
 
Presença dos pais e encarregados 
de educação nas reuniões de 
conselho de turma; 
 
Apreciação positiva do 
comportamento e respetivo 
aproveitamento de cada turma; 
 
Maior índice de participação 
construtiva dos alunos na vida 
escolar. 

Projetos implementados ou a implementar para uma melhor resolução deste problema: 
 - Sala de estudo  

                - Gabinete de mediação comportamental 
                - Serviço de psicologia e orientação (SPO) 
                - Escola dos pais  
                - Tutorias 
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Problemas   Indicadores apurados Linhas de orientação Objetivos a alcançar Indicadores de sucesso 

 
 
2. Absentismo Escolar dos 
Alunos 
 
 

. Elevada falta de assiduidade de  
alguns alunos. 

 

 Promover um maior 
envolvimento dos pais e 
encarregados de educação no 
percurso escolar dos seus 
educandos; 

 Desenvolver trabalho de 
parceria com a CPCJ de 
Peniche; 

 Contactar/convocar 
regularmente os pais e 
encarregados de educação; 

 Articular diligências com a 
escola segura; 

 Motivar os alunos para uma 
participação mais ativa e 
construtiva no seu percurso 
escolar. 

 

 Reduzir o absentismo escolar; 

 Aumentar a participação e o 
envolvimento dos alunos e dos 
pais e encarregados de 
educação na vida da 
comunidade escolar; 

 

 Aumentar o sucesso escolar. 

 

 Redução do absentismo; 

 Maior afluência dos pais e 
encarregados de educação à 
escola. 

Projetos implementados ou a implementar para uma melhor resolução deste problema: 
                - Parceria com a CPCJ de Peniche e a Escola Segura 
                - SPO 
                - Gabinete de Mediação (Tutoria) / Sala de Estudo 
                - Escola dos pais  
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Problemas   Indicadores apurados Linhas de orientação Objetivos a alcançar Indicadores de sucesso 

 
3. Insucesso Escolar 
 
 

 Número de retenções; 

 Desmotivação dos alunos face à 
escola e à aprendizagem; 

 Falta de autonomia dos alunos; 

 Falta de hábitos de trabalho e 
métodos de estudo; 

 Falta de empenho dos alunos em 
ultrapassar as suas próprias 
dificuldades; 

 Absentismo escolar; 

 Falta de cumprimento das 
estratégias de recuperação 
propostas, da responsabilidade do 
aluno; 

 Desconhecimento da língua 
portuguesa por parte de alunos cuja 
língua materna não é a língua 
portuguesa; 

 Turmas com dimensão excessiva, 
dificultando a diferenciação de 
estratégias e metodologias de 
ensino; 

 Indisciplina. 
 

 Melhorar a qualidade do processo 
de ensino-aprendizagem; 

 Valorizar a pedagogia diferenciada, 
adequando-a à especificidade, 
necessidades e interesses dos 
alunos; 

 Proporcionar aulas de apoio 
individualizado a alunos com mais 
dificuldades ou cuja língua materna 
não seja a língua portuguesa; 

 Incentivar a frequência das aulas 
de apoio pedagógico acrescido; 

 Incentivar a participação dos 
alunos nas atividades de 
enriquecimento curricular; 

 Implementar as indicações 
propostas pelo Ministério de 
Educação para o desdobramento 
das Ciências. 

 

 

 Aumentar o sucesso educativo; 
 

 Encaminhar os alunos para áreas 
ou cursos mais adaptados ao seu 
percurso educacional. 

 

 Aumento das taxas de sucesso 
em todas as disciplinas e em 
todos os anos de escolaridade, 
de acordo com as metas de 
sucesso estabelecidas por ano e 
por disciplina; 
 

 Taxas de transição por ano/ciclo 
calculadas a partir das pautas 
dos resultados finais do 3.º 
Período. 

Projetos implementados ou a implementar para uma melhor resolução deste problema: 
                - Sala de estudo 
                - Biblioteca Escolar (Currículo da biblioteca – Na sociedade da informação: da informação ao conhecimento) 
                - A Ler + 
                - Plano nacional de leitura 
                - Apoio pedagógico acrescido 
                - SPO 
                - Atividades educativas de enriquecimento e complemento curricular 
               - Atividades do PAA 
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Problemas Indicadores apurados  Linhas de orientação Objetivos a alcançar Indicadores de sucesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Insuficiência e 
desadequação dos 
Recursos Físicos e 
Materiais 
 
 

Falta de condições físicas dos 
espaços: 
escolas do 1.º ciclo sem condições de 
segurança; 
deficiente estado de conservação do 1.º 
ciclo; 
insuficiência de espaços de convívio 
cobertos, no espaço circundante do 
edifício da escola; 
falta de conforto nos espaços interiores e 
exteriores; 
dimensão reduzida do espaço da 
biblioteca; 
espaço exterior da escola sem 
equipamentos de apoio de utilização livre, 
por parte dos alunos; 
pavimentos escorregadios; 
inexistência de condições que permitam, a 
pessoas com deficiência motora, o acesso 

ao piso superior; 
Equipamentos insuficientes 
(Televisores, data-shows, 
computadores, quadros interativos…) 
e obsoletos (hardware e software); 
Falta de material informático facilitador 
das aprendizagens. 

Criar espaços de convívio e lazer em 
zonas cobertas; 
Valorizar e apetrechar o espaço exterior 
da escola com espaços lúdicos e de 
desenvolvimento diversificado; 
Continuar com o apetrechamento 
informático das escolas do agrupamento, 
assim como a ligação à Internet; 
Apetrechar os espaços de aula com 
meios audiovisuais; 
Proceder ao alargamento do espaço do 
centro de recursos, devidamente 
apetrechado; 
Fomentar a criação de espaços 
personalizados (fixando o máximo 
possível as turmas); 
Promover a criação de novos espaços 
físicos que deem resposta às 
necessidades sentidas no funcionamento 
das atividades curriculares e de 
enriquecimento curricular; 
Proceder ao sistemático levantamento 
das necessidades de cada espaço 
escolar, nomeadamente, obras, 
reparações e arranjos e equipamentos. 

 Implementar e valorizar 
espaços lúdicos que motivem 
os alunos; 
 

 Melhorar a qualidade do 
ambiente e conforto escolar; 

  

 Promover o envolvimento de 
toda a comunidade escolar 
na transformação dos 
espaços. 
 

 Melhoria dos espaços escolares; 
 

 Índice de envolvimento da 
comunidade escolar; 

 

 Aumento e adequação do 
equipamento informático às 
necessidades da comunidade 
educativa. 

Projetos implementados ou a implementar para uma melhor resolução deste problema: 
                - Pintura dos espaços exteriores da escola (Ministério da Educação e Ciência) 
                - Criação de uma ludoteca 
                - A Ler + 
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Problemas Indicadores apurados  Linhas de Orientação Objetivos a alcançar Indicadores de Sucesso 

 
5. Falta de Recursos 
Humanos 
 
 

 

 Insuficiência de tarefeiras e de 
auxiliares de ação educativa, em 
especial nas escolas do 1.º ciclo; 

 Escassez de serviços de apoio aos 
alunos (SPO a tempo inteiro, terapeuta 
da fala…); 

 Falta de um animador sociocultural em 
todo o espaço escolar, com especial 
destaque para a biblioteca; 

 Falta de professores de ensino 
especial;  

 Falta de auxiliares para apoio ao 
refeitório; 

 Falta de auxiliares de ação educativa 
com formação específica (Primeiros 
Socorros, atendimento, segurança…). 

 

 Dar resposta às necessidades 
reais de formação da 
comunidade não docente 
(pessoal auxiliar de ação 
educativa e assistentes 
administrativos), através da 
promoção de reuniões, ações 
de formação e grupos de 
trabalho (aplicando e 
privilegiando os recursos do 
agrupamento); 

 Responsabilizar e envolver 
alunos na dinâmica da escola. 

 

 Organizar formação inicial, 
contínua e específica; 
 

 Otimizar a distribuição de 
funções; 

 

 Continuar a privilegiar a 
modernização administrativa; 

 

 Maior qualidade no atendimento 
aos alunos; 

 

 Promover um maior apoio aos 
alunos referenciados pelo 
Decreto-Lei 3/2008. 

 

 Aumento da qualidade dos 
serviços disponibilizados pela 
escola a professores, alunos e 
encarregados de educação; 
 

 Aumento da segurança na 
escola. 

 

Projetos implementados ou a implementar para uma melhor resolução deste problema: 
                - Parceria com o Centro de Formação a fim de promover ações de formação específicas para os auxiliares de ação educativa 
                - Parceria com o Centro de Formação de Professores (Centro-Oeste)          
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6.2. AVALIAÇÃO INTERNA 

 

6.2.1. TAXAS DE INSUCESSO NO AGRUPAMENTO  

 

Os dados que a seguir se apresentam, têm como ponto de referência os anos letivos de 1998/1999 a 

2007/2008, não estando contemplados os níveis de insucesso no que concerne ao pré-escolar, dadas as 

suas particularidades. 

 

6.2.1.1. Taxas de retenção, no 2.º e 3.º Ciclo, entre 1998/1999 e 2012/2013, no agrupamento 

 

1
9

9
8

 /
 1

9
9
9
 

5.º Ano 6.º Ano 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

130 126 97 124 118 95 142 121 85 152 115 76 131 118 90 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

254 244 96 425 354 83 

Total 

Matrículas Transições % 

679 598 88 

 

1
9

9
9

 /
 2

0
0
0
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

137 134 98 133 119 89 137 122 89 130 116 89 141 124 88 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

270 253 94 408 362 89 

Total 

Matrículas Transições % 

678 615 91 

 

2
0

0
0

 /
 2

0
0
1
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

128 122 95 144 127 88 140 127 91 131 130 99 131 123 94 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

272 249 92 402 380 95 

Total 

Matrículas Transições % 

674 629 93 
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2
0

0
1

 /
 2

0
0
2
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

140 128 91 137 118 86 134 106 79 123 109 89 135 125 93 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

277 246 89 392 340 87 

Total 

Matrículas Transições % 

669 586 88 

 

2
0

0
2

 /
 2

0
0
3
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

129 118 91 146 133 91 140 114 81 110 95 86 115 100 87 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

275 251 91 365 309 85 

Total 

Matrículas Transições % 

640 560 88 

 

2
0

0
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 /
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0
0
4
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

137 126 92 129 112 87 145 108 74 140 101 72 105 85 81 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

266 238 89 390 294 75 

Total 

Matrículas Transições % 

656 532 81 

 

2
0

0
4

 /
 2

0
0
5
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

131 124 95 139 128 92 139 109 78 127 101 80 109 80 73 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

270 252 93 375 290 77 

Total 

Matrículas Transições % 

645 542 84 
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2

0
0

5
 /
 2

0
0
6
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

112 97 87 132 129 98 149 107 72 124 99 80 121 89 74 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

244 226 93 394 295 75 

Total 

Matrículas Transições % 

638 521 82 

 

2
0

0
6

 /
 2

0
0
7
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

146 124 85 96 85 89 157 129 82 121 90 74 118 98 83 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

242 209 86 396 317 80 

Total 

Matrículas Transições % 

638 526 82 

 

2
0

0
7

 /
 2

0
0
8
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

157 146 93 133 124 93 103 87 84 145 124 86 89 80 90 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

290 270 93 337 291 86 

Total 

Matrículas Transições % 

627 561 89 

 

2
0

0
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 /
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0
0
9
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

146 130 89 156 133 86 139 96 69 110 86 78 134 112 84 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

302 263 87 383 294 77 

Total 

Matrículas Transições % 

685 557 81 
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2
0

0
9

 /
 2

0
1
0
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

151 135 89 145 131 90 151 128 81 113 99 88 88 73 83 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

296 266 90 352 295 84 

Total 

Matrículas Transições % 

648 561 87 

 

2
0

1
0

 /
 2

0
1
1
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

146 123 84 149 134 90 139 108 78 116 102 88 105 80 76 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

295 257 87 360 290 81 

Total 

Matrículas Transições % 

655 547 84 

 

2
0

1
1

 /
 2

0
1
2
 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % Matríc. Trans. % 

135 120 89 134 107 80 151 118 78 119 108 91 120 90 75 

2º Ciclo 3º Ciclo 

Matrículas Transições % Matrículas Transições % 

269 227 84 390 316 81 

Total 

Matrículas Transições % 

659 543 82 
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6.2.1.2. Taxas de retenção, em todo o ensino básico, entre 1996/1997 e 2006/2007, a nível 
nacional (médias) 
 

Nível de 
ensino 

Ano lectivo 

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 

 
Ensino Básico 15,0 13,4 12,7 12,1 12,3 13,2 12,6 11,5 11,5 10,6 10,0 

1.º Ciclo 10,8 9,7 9,0 8,4 8,3 8,1 7,2 6,2 5,2 4,3 3,9 

1.º ano 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.º ano 18,6 16,0 15,3 14,7 13,9 14,2 13,1 11,6 10,6 8,8 7,5 

3.º ano 8,7 8,6 7,9 7,1 8,2 7,7 6,8 5,2 4,1 3,3 3,2 

4.º ano 14,1 12,6 11,4 10,3 9,8 9,6 8,0 7,2 5,6 4,8 4,5 

2.º Ciclo 14,8 13,4 13,0 12,7 12,3 15,1 14,3 13,5 12,5 10,5 10,3 

5.º ano 15,7 13,7 13,4 13,1 12,1 14,4 14,5 13,5 12,8 10,8 10,0 

6.º ano 13,9 13,1 12,6 12,2 12,4 15,8 14,2 13,4 12,2 10,2 10,5 

3.º Ciclo 20,4 18,0 17,4 16,8 17,9 18,8 18,7 17,4 19,3 19,1 18,4 

7.º ano 22,0 21,2 20,4 19,6 20,8 21,9 24,0 22,4 21,9 21,1 20,6 

8.º ano 19,1 16,6 16,2 15,9 16,9 17,7 16,7 16,2 15,9 14,9 14,1 

9.º ano 19,8 15,9 15,1 14,4 15,4 16,4 14,6 12,5 19,9 21,1 20,2 

 
 
6.2.1.3. Comparativo das taxas de retenção entre 2006/2007 e 2007/2008, no agrupamento e 
a nível nacional, em todos os ciclos 
 
 

Nível de 
Ensino 

2006/2007 2007/2008 

N.º Alunos Agrupamento Nacional N.º Alunos Agrupamento Nacional 

Básico ----- ------- 10,0 ----- ------- ------ 

1.º Ciclo 559 5,1 3,9 554 6,9 ------ 

1.º 128 0,0 0,0 131 0,0 ------ 

2.º 144 4,86 7,5 133 8,33 ------ 

3.º 150 6,0 3,2 147 6,16 ------ 

4.º 137 4,38 4,5 143 6,34 ------ 

2.º Ciclo 236 10,1 10,3 298 6 ------ 

5.º 142 10,6 10,0 156 6 ------ 

6.º 94 10,5 10,5 133 6 ------ 

3.º Ciclo 392 11 18,4 359 13,6 ------ 

7.º 156 11,1 20,6 103 16 ------ 

8.º 120 14 14,1 144 15 ------ 

9.º 116 7,43 20,2 89 10 ------ 

2.º e 3.º Ciclo 628 11 ----------- 657 10,47 ----------- 

 
 
 
 
 
 
 

Número de alunos com insucesso 3.º período 

Por ano de escolaridade 

5.º 6.º 7.º 8.º 9.º Total 

9 8 16 21 8 62 

% Global de insucesso 3.º período 10,5 % 
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6.2.1.4 Taxas de insucesso  
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6.2.2. Apoios Educativos – análise dos resultados obtidos 
 
 Ao longo do ano lectivo, os professores com horas no seu horário ministraram as aulas de apoio 

pedagógico acrescido (APA) de Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Francês, assegurando, desta forma 

e o mais possível, o sucesso dos alunos com dificuldades de aprendizagem, recorrendo para isso a 

estratégias específicas.  

 No respeitante a Língua Portuguesa, e após a análise dos dados, verifica-se que é normalmente no 

8.º ano que mais alunos frequentaram as aulas de APA e que as mesmas foram um contributo importante 

para o sucesso dos alunos, desde que os mesmos as frequentassem com regularidade. Ainda analisando os 

dados estatísticos, concluiu-se que no 3.º ciclo são propostos mais alunos do que no 2.º ciclo e que, embora 

não conseguindo o sucesso de todos os alunos com dificuldades de aprendizagem, as aulas de APA, com as 

estratégias utilizadas, foram importantes na optimização do resultado final de muitos alunos. 

 
6.3. AVALIAÇÃO EXTERNA (Provas de Aferição e Exames Nacionais) 
 

6.3.1. Provas de Aferição – Língua Portuguesa e Matemática - 4.º Ano 
 
 Considerando os gráficos seguintes podemos salientar o reduzido insucesso a língua portuguesa 
com tendência para ligeira subida. No entanto podemos dizer que se trata de resultados aceitáveis, embora 
o nosso objetivo seja sempre a redução do insucesso, por muito baixo que ele eventualmente já seja. No 
que se refere a matemática, assinalamos um considerável aumento do insucesso, exigindo um esforço mais 
acentuado no sentido de encontrar soluções que ajudem os nossos alunos a ultrapassar as suas 
dificuldades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.2. Exames 6.º Ano 
 

 No que concerne à avaliação externa dos nossos alunos no 6º ano, tomando como charneira o ano 

letivo de 2011-2012, assinala-se o sucesso interessante ao nível da língua portuguesa, superior à média 

nacional. Quanto a matemática os resultados encontram-se em linha com a média nacional. Apesar dos 
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resultados a matemática situarem os nossos alunos na média nacional, consideramos que se impõe uma 

intervenção considerando que essa média representa no entanto um assinalável insucesso que se põe que 

seja atalhado. Neste sentido a disciplina de oferta de própria de “Laboratório de Matemática e Ciências” a 

integrar no currículo dos alunos (90 minutos semanais) do 6º ano poderá a ajudar a inverter a tendência, 

proporcionando uma abordagem mais próxima e adequada a conteúdos matemáticos. 

 
 
6.3.3. Exames Nacionais de 9.º ano 

 
 A evolução dos resultados dos nossos alunos foi profundamente insatisfatória no período 

2010/2011, tanto a língua portuguesa com a matemática no 9º ano. Além de um insucesso acima da média 

nacional, alcançámos um nível de insucesso que tem motivado um aprofundado debate em todas as 

estruturas do agrupamento, no sentido de encontrar estratégia adequadas de diagnóstico e busca de 

formas de intervenção adequada a curto, médio e 

longo prazo, no sentido de reduzir significativamente o 

insucesso registado. Apesar de em 2012 o insucesso se 

ter atenuado (sobretudo a língua portuguesa), os 

nossos alunos mantêm um nível de insucesso a 

português e matemática superior à média nacional. 

Neste contexto torna-se imperativo intervir de forma 

inovadora e lançando mão de todos os instrumentos 

disponíveis e de recursos a arregimentar 

conjuntamente com a introdução de estratégias 

criativas por parte dos nossos docentes. 

 
6.4. TAXAS DE ABANDONO ESCOLAR 
 

 Antes de mais, deve esclarecer-se o que se 

entende por abandono escolar. Se apenas devem ser 

considerados os alunos dentro da escolaridade 

obrigatória ou também se se incluem os alunos que 

se encontram fora da mesma. 

 Qualquer que seja o entendimento, 

consideramos que se verificam dois factores 

diferenciados a convergir para o abandono do 

currículo que este agrupamento oferece. Por um 

lado, existem situações de alunos que abandonam a 

escola e que estão dentro da escolaridade obrigatória, e por outro lado há alunos que procuram ou são 

encaminhados para outras ofertas escolares, que se julga serem mais adequadas aos seus interesses e 

expectativas profissionais, e que se encontram fora da escolaridade obrigatória. 

 Se considerarmos então que o abandono escolar é aquele que se verifica dentro da escolaridade 

obrigatória e sem que se consiga o desejado acompanhamento para esta ou outras estruturas de ensino, 

então a taxa de abandono escolar neste agrupamento escolar é manifestamente reduzida.  

 No ano lectivo 2007/2008, num universo de 625 alunos, apenas dois abandonaram efectivamente a 

escola, já que dos 6 alunos que anularam matrícula, todos foram reencaminhados. 
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* Alunos que anularam a matrícula 

De forma a garantir que as taxas de abandono escolar no agrupamento se mantenham abaixo do 1% 

(alunos dentro da escolaridade obrigatória), propomo-nos desenvolver e/ou continuar a desenvolver as 

seguintes estratégias: 

- Manter contactos constantes com os pais e encarregados de educação, consciencializando-os para a 

importância da escola.  

- Manter contactos com serviços de apoio social, a segurança social local, a CPCJ de Peniche e a 

Escola Segura, entre outros; 

- Envolver a comunidade educativa no combate à redução do número de casos de absentismo e 

abandono escolar; 

- Criar o papel do professor-tutor e valorizar a intervenção do projecto do Gabinete de Mediação 

Comportamental. 

 
6.5. METAS DE SUCESSO 3 

Tendo como ponto de partida os últimos dez anos lectivos, no final da vigência deste projecto, 

pretende-se: 

a) Diminuir, entre 0,1 e 1%, a taxa dos alunos do 1.º ciclo que não atingem o sucesso escolar 

nas diferentes áreas/disciplinas do currículo e também a taxa dos que ficam retidos; 

b) Manter a taxa de retenção abaixo da taxa média nacional, nos 2.º e 3.º Ciclos; 

c) Nas áreas curriculares com mais de 15% de negativas, aumentar pelo menos entre 0,1% e 1% 

a taxa de sucesso dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos; 

d) Nas áreas curriculares com menos de 15% de negativas nos resultados finais dos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos, manter e/ou melhorar a taxa de sucesso; 

e) Promover a qualidade do sucesso escolar, aumentando a percentagem de alunos com 

parâmetros quantitativos de 4 e 5 e com parâmetros qualitativos de Satisfaz Bem, 

aumentando, por conseguinte, o número de alunos candidatos ao Prémio Guilherme de Corni; 

f) Prevenir o abandono escolar, mantendo-o abaixo do 1%, tendo em conta apenas os alunos 

que se encontram dentro da escolaridade obrigatória. 

                                                 
3 No agrupamento, a taxa de insucesso nos anos letivos anteriores tem-se revelado bastante irregular, não se vindo a denotar uma melhoria crescente nos resultados. Desta forma e tendo 

em conta: as características próprias de cada turma; a especificidade de cada aluno; o não cumprimento das regras estabelecidas para a escola/sala de aula, por parte de alguns alunos; o 
elevado absentismo de alguns alunos; a falta de hábitos e métodos de estudo dos alunos; a falta de responsabilização e de acompanhamento de muitos pais e encarregados de educação 
pelo e no percurso escolar dos seus educandos, bem como a excessiva permissividade dos mesmos face aos comportamentos menos correctos que os seus educandos apresentam; a falta 
de apoio especializado no acompanhamento quer dos alunos com necessidades educativas de carácter permanente, quer dos alunos cuja língua materna não é o português; o grau de 
dificuldade das diferentes disciplinas que aumenta de ano para ano de escolaridade; a falta de empenho dos alunos em ultrapassar as suas próprias dificuldades; o número bastante 
reduzido de alunos, em alguns anos de escolaridade, no 1.º Ciclo; entre outros; considerou-se difícil estabelecer metas percentuais para o sucesso dos alunos, e julga-se que qualquer 
desvio às metas de sucesso definidas, se encontra justificado quer pelos pontos fracos aqui mencionados, quer pelos problemas referenciados no ponto 7 e 7.1. deste projecto. 

 
Ano de Escolaridade 

Ano lectivo 

2006/2007 - 628 Alunos 2007/2008 – 625 Alunos 

Alunos dentro da 
Escolaridade Obrigatória 

Alunos fora da 
Escolaridade Obrigatória* 

Alunos dentro da 
Escolaridade Obrigatória 

Alunos fora  da 
Escolaridade Obrigatória* 

5.º Ano -- -- 1 -- 

6.º Ano -- -- 1 -- 

7.º Ano 1 3 -- 1 

8.º Ano -- 15 -- 4 

9.º Ano -- 1 -- 1 

TOTAL 1 19 2 6 



 33 

 
7. EIXOS ESTRUTURANTES  

 

utensilagem estratégica do projeto educativo4 deste agrupamento de escolas articula-se em torno 

dos seguintes eixos estruturantes de intervenção temática5: 

 

 

Eixo 1 - A Tecnologia e Comunicação  

 Aplicação das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação; 

 Incremento da utilização das TIC em situação de sala de aula  

 Inovação Tecnológica em domínio Pedagógico/Didático:  

o Produção de recursos online 

o Projeto Ema 

o Projeto Atouguia Virtual 

o Reforço de Recursos e Inovação em didática 

 

Eixo 2 - A Educação para a Cidadania 

 Formação para uma Liberdade responsável; 

 Incentivo Cidadania Participativa; 

 Escola aberta à comunidade para uma educação permanente; 

o Escola para Pais 

o Escola Sénior 

 

Eixo 3 – Educação Para o Sucesso 

 Turmas de Permanência Temporária na área da Matemática para Recuperação de 

aprendizagens no 3º ciclo.   

 A Língua Materna: o prazer na leitura e na escrita. 

o Oficina de Leitura e Escrita em formato de clube ou como conteúdo opcional no apoio ao estudo 

 Laboratório de Matemática (a Matemática e o quotidiano) 

o Intervenção curricular específica no 2º ciclo 

 

Eixo 4 – A Identidade Cultural e a Educação Patrimonial / Ambiental 

 Ambiente social e ambiente natural; 

 A Identidade Cultural e Inovação  

 Conhecer e Preservar o património; 

 História Local e a Formação da identidade cultural; 

o Intervenção curricular específica no 3º ciclo 

 Progresso e Tradição no caminho da sustentabilidade; 

 

Eixo 5 - A Promoção da Saúde e de comportamentos saudáveis 

 Alimentação/atividade física 

o Projetos de Nutrição no Bufete e Refeitório Escolar 

o Parceria com Instituição de ensino superior em torno do nutricionismo 

o Desporto Escolar  

 Educação sexual e as infeções sexualmente transmissíveis 

 Prevenção e consumo de substâncias psicoativas 

 Saúde mental / violência em meio escolar 

 Saúde oral 

 

                                                 
4 Leia-se como intervir no cumprimento dos objectivos anteriormente definidos. 
5 A ordem numérica aqui expressa não se refere a qualquer graduação de importância ou hierarquização dos temas. 

A   
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Os temas e subtemas supra, deverão orientar a sua abordagem e operacionalização estratégica, ao 

serviço do tema central deste projecto educativo e servindo quer os objectivos gerais anteriormente 

enunciados quer os objectivos específicos do Plano de Acção estabelecido, através das seguintes formas e 

instrumentos: 

 

a. O currículo 

b. Projectos estratégicos 

c. O Plano Anual de Actividades 

d. Estruturas de funcionamento 

 

 
 
8. O CURRÍCULO: 

 

s competências a alcançar no final da educação básica toma como referentes os pressupostos  

da legislação em vigor, sustentando-se num conjunto de valores e de princípios que a seguir   se 

enunciam:  

a) a construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social;  

b) a participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica;  

c) o respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas pertenças 

e opções;  

d) a valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão;  

e) o desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo;  

f) o desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo estudo;  

g) a construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 

património natural e cultural;  

h) a valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam o 

relacionamento com o saber e com os outros.  

 A gestão curricular deve ser norteada no sentido de melhorar a eficácia da resposta educativa aos 

problemas surgidos da diversidade dos contextos escolares e assegurar que todos aprendam mais e de um 

modo mais significativo. 

 “A construção e tomada de consciência da identidade pessoal e social”6 é, em conjunto com os 

restantes princípios e valores orientadores do currículo nacional, o quadro de referenciais a que se 

reportam as aprendizagens e aquisição de competências valorizadas neste projecto educativo. 

 As competências gerais do Ensino Básico convergem num perfil que pretendemos ver enriquecido e 

adequado às circunstâncias e às realidades locais, respondendo às expectativas e necessidades educativas 

das crianças e jovens da comunidade em que nos encontramos inseridos. 

 A convergência das áreas curriculares, disciplinares ou não, deverá responder às necessidades de 

combate ao insucesso no nosso agrupamento bem como inserir-se numa perspectiva mais abrangente de 

enriquecimento das experiências formativas oferecidas pela escola, tendentes a construir nos nossos alunos 

uma atitude de cidadania crítica, construtiva e informada. 

 A flexibilidade curricular é aqui entendida como instrumento estratégico primacial para intervir nas 

problemáticas fulcrais anteriormente delimitadas, e simultaneamente, indo ao encontro das necessidades e 

expectativas da comunidade.  

                                                 
6 Currículo Nacional do Ensino Básico, competências essenciais. Ministério da Educação, Departamento de Educação Básica. S.l. 2001, pág.15. 

A 
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 Além das adaptações curriculares correntes, em sala de aula, resultado da adequação de estratégias 

(sempre obedecendo aos referenciais de competências essenciais definidas pelos currículos nacionais das 

disciplinas), entendemos como pontos fortes da gestão curricular no nosso agrupamento os seguintes: 

a) a atribuição do crédito de escola por ano de escolaridade; 

b) O desenvolvimento de projetos inovadores e significativos; 

c) o desenvolvimento de actividades educativas de complemento e enriquecimento 

curricular7; 

d) a educação especial; 

e) as parecerias regionais e locais; 

f) actividades de apoio educativo;  

g) o Currículo para a Literacia da Informação – transversal aos diferentes ciclos. 

 Operacionalizando estes mecanismos, adequadamente, contribuiremos para a construção de uma 

escola de excelência, imbuída de uma cultura democrática, mais humana, criativa e inteligente, com vista 

ao desenvolvimento integral e assertivo dos seus alunos. 

 Esta prática curricular, assumida, gerida e avaliada pelas escolas, no contexto de um currículo 

nacional que enquadre as competências essenciais, deve proporcionar aos alunos uma diversidade de 

percursos de aprendizagem garantindo a coerência entre os objectivos estabelecidos e as competências a 

desenvolver. 

Após concluírem com aproveitamento o ensino básico, todos os alunos, a nível nacional, deverão ter 

operacionalizado as seguintes competências gerais: 

“mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano (...). Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber 

(...) para se expressar; usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio; [do mesmo modo usar as línguas estrangeiras] (...) para comunicar 

adequadamente em situações de quotidiano e para apropriação de informação; (...) adoptar 

metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem, adequadas a objectivos visados (...); 

pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; adoptar 

estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; realizar actividades de forma 

autónoma, responsável e criativa; cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; relacionar 

harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e 

da qualidade de vida”8 

 Para além destas competências gerais, o nosso agrupamento decidiu centrar em duas vertentes, 

necessariamente interligadas, resultantes do diagnóstico de problemas e da disponibilidade de recursos e 

de “know-how” específicos.  

 Uma vertente, mais reactiva, pretende arregimentar recursos, nomeadamente ao nível do reforço 

curricular, da intervenção em apoios pedagógicos acrescidos, da dinamização de actividades de 

enriquecimento e complemento curricular e da implementação de estratégias concertadas. Estes recursos 

estariam vocacionados para intervir sobretudo no combate ao insucesso nos domínios da Língua 

Portuguesa e da Matemática. 

 Outra vertente, mais pró-activa pretende enriquecer os currículos individuais dos alunos, no sentido 

do reforço das componentes de cidadania que se referem à identidade e ao seu papel e articulação com o 

desenvolvimento, nomeadamente centrando-se em problemáticas marcadamente locais, reforçando assim 

os referenciais identitários e de integração cívica dos nossos alunos na respectiva comunidade. É neste 

domínio que se insere a componentes de Património, Tecnologias e História Local, articulada na disciplina 

                                                 
7 nem todas estas actividades são consubstanciadas em clubes, pelo que aqui se apresentam em alínea autónoma. 
8 idem. pp.17 e ss. 
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de História do 8º ano, o reforço de clubes e actividades extra curriculares e de enriquecimento centradas 

nas temáticas do conhecimento e investigação em Património, e história local. 

 De resto, os diferentes níveis de identidade civilizacional e cultural – europeia, nacional, regional e 

local – permitem uma ampla interacção multidisciplinar que deverá tender a reforçar nos alunos a 

consciência cívica das suas responsabilidades e em simultâneo permitir-lhes reconhecer o alcance da sua 

própria identidade. Da articulação destes aspectos, surgirá a assunção da cidadania, interventiva e 

responsável, por parte dos nossos alunos, preparando-os para, informadamente, intervirem na comunidade 

em nome dos respectivos referenciais identitários, numa linha de sustentabilidade com os imperativos do 

desenvolvimento.  

 Pretende-se assim preparar as gerações vindouras para defenderem linhas de desenvolvimento, 

não puramente tecnológico, mas onde a tecnologia aplicada e devidamente utilizada resulte na criação de 

melhorias na qualidade de vida das populações. Onde o desenvolvimento se estribe no planeamento e 

ordenamento sustentado, que se articule com o sentimento de pertença das comunidades, e em que os 

emblemas desse mesmo sentimento de pertença surjam como elementos potenciadores de sinergias, em 

novas abordagens às vias que aquele desenvolvimento deve prosseguir, no respeito pelo ambiente e pelo 

ser humano enquanto valores supremos. 

 A gestão do nosso currículo, em sentido lato, interfere com a organização e gestão da Escola9 em 

diversos aspectos, implicando uma nova concepção dos espaços curriculares (diminuição da carga horária 

dos alunos) e extracurriculares (conceito da “Escola a Tempo Inteiro”); a valorização e rentabilização dos 

recursos humanos (ações de formação). 

 Os professores têm um papel decisivo na estruturação e operacionalização do processo de gestão 

do currículo. Um elemento essencial da acção dos professores é a capacidade para trabalharem de modo 

cooperante, valorizando as estruturas de gestão curricular da escola e intervindo em diversas instâncias, 

nomeadamente nos conselhos de turma, direcção de turma, departamentos curriculares e conselhos de 

docentes, bem como na articulação com a comunidade educativa.  

 A elaboração e implementação dos projectos educativo, curricular de ano e de turma, plano anual 

de actividades e mesmo actividades de enriquecimento curricular são outros tantos mecanismos 

privilegiados de intervenção dos docentes no processo educativo e na definição e alinhamento da filosofia 

educativa do agrupamento. 

 No que se refere à gestão do TEMPO CURRICULAR “A DECIDIR PELA ESCOLA”, o agrupamento, 

ouvidas as respectivas estruturas de orientação pedagógica, decidiu que este tempo curricular deve ser 

distribuído da seguinte forma pelos vários anos de escolaridade:  

a) no 5.º ano – 90 minutos a acrescentar à carga horária através de disciplina de oferta própria 

em “Expressões no Património”10. 

b) no 6.º ano – 90 minutos a acrescentar à carga horária a acrescentar à carga horária através 

de disciplina de oferta própria em “Laboratório de Matemática e Ciências”11. 

c) no 8.º ano – 45 minutos a acrescentar a acrescentar à carga horária através de disciplina de 

oferta própria em “História e Património Locais”12. 

 

 Esta distribuição poderá ser revista e alterada anualmente, aquando da apresentação e aprovação 

do plano curricular de escola, desde que tal alteração sirva para reforçar a orientação curricular no sentido 

da temática central e objectivos definidos neste projecto educativo. 

No que concerne especificamente ao 1.º ciclo, chama-se a atenção para a gestão do tempo de 

leitura, no domínio da língua portuguesa, e para os tempos semanais de apoio ao estudo. 

                                                 
9 Entenda-se aqui Escola no sentido institucional e abrangente, abarcando o 1º, 2º e 3º ciclos. 
10 O respetivo programa e operacionalização encontra-se em documento anexo. 
11 O respetivo programa e operacionalização encontra-se em documento anexo. 
12 O respetivo programa e operacionalização encontra-se em documento anexo. 
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CRITÉRIOS PARA CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS/TURMAS E PARA ELABORAÇÃO DO HORÁRIO DOS ALUNOS 

 

a) A hora de início e termo das atividades letivas será a seguinte: 

a. Para o pré- escolar – 9.00 h – 12.30 h e 14.15 h - 15.45 h 

b. Para o 1º ciclo – 9.00 h – 12.30 h e 14.15 h – 17.30 h 

c. Para os 2º e 3º ciclos – 8.00 h – 13.00 h e 13.15 h – 16.30 h 

d. Não existem atividades letivas no período da noite 

 

b) A distribuição máxima de tempos letivos para os alunos por turno e por dia serão os seguintes: 

a. Para o pré-escolar o número máximo por dia são 5 horas e por turno 3 horas 

b. Para o 1º ciclo serão 3 horas por turno – por dia 6 horas 

c. Para os 2º e 3º ciclos serão 6 tempos de 45 minutos por turno e/ou 8 tempos de 45 minutos 

por dia. 

 

c) O limite máximo entre aulas de dois turnos 

a. Será de 3 horas para todos os ciclos, mas preferencialmente duas ou menos. 

 

 

Critérios Gerais para Constituição de Grupos/Turmas - Pré-Escolar 

Para a constituição de grupos do Pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de 

educação para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas conforme as prioridades estipuladas 

no Despacho normativo 7-B/2015, de 7 de maio. 

 

Critérios Gerais para Elaboração dos Horários dos Alunos - Pré-Escolar 

As atividades letivas nos Jardins de Infância de Bufarda, Casal Moinho, Lugar da Estrada e Ribafria, 

decorrem das nove às doze horas e trinta minutos. O período da tarde começa às catorze e quinze minutos 

e vai até às quinze horas e quarenta e cinco minutos. 

Entre o período da manhã e o da tarde, os alunos têm uma hora e quarenta e cinco minutos para o 

almoço. 

No Jardim de Infância de Geraldes, o período da manhã começa às nove horas e termina às doze 

horas. As atividades letivas recomeçam pelas treze e trinta, prolongando-se até às quinze horas e trinta 

minutos. Este estabelecimento tem refeitório e recebe as crianças do Jardim de Infância e do primeiro ciclo, 

pelo que se torna necessário “desencontrar” os horários de modo a que os mais novos almocem primeiro. 

Para estas crianças, a pausa de almoço é uma hora e trinta minutos. 

No Pré-escolar, as atividades letivas totalizam vinte e cinco horas semanais. 

Os Jardins de Infância de Bufarda, Casal Moinho, Lugar da Estrada e Geraldes têm Atividades de 

Apoio e Animação à Família de prolongamento de horário, promovidas pelo Município, até às dezoito 

horas. 
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Critérios Gerais para Constituição de Turmas - 1.º Ciclo 

 Para a constituição de turmas dos alunos do primeiro ciclo, as vagas existentes em cada 

estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos, conforme o estipulado no Despacho normativo 7-B/2015, de 7 de maio: 

1.º Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de educação, 

conforme o previsto nos números 4, 5, 6 e 7 do artigo 19º do Decreto-Lei n.º3/2018, de 7 de janeiro, na sua 

redação atual; 

2º Com necessidades educativas especiais de caracter permanente não abrangidos pelas condições 

referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme definido no artigo 21º do 

Decreto-Lei nº 3/2018, de 7 de janeiro, na sua redação atual; 

3.º Que o ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico no 

mesmo estabelecimento de educação e ou de ensino; 

4.º Com irmão já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

5.º Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de ensino;  

6º Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições 

particulares de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou num 

estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam 

comprovadamente mais próximo do estabelecimento de ensino escolhido; 

7º Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, 

na área de influência do estabelecimento de ensino; 

8º Mais velhos, no caso de matrícula e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à 

exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento de 

ensino. 

 

Além dos números anteriores, sempre que possível, observam-se as seguintes preferências na 

constituição de turmas:  

1.º  A continuidade do grupo turma, privilegiando a relação pedagógica professor/aluno; 

2.º A constituição turmas de nível, só com um ano de escolaridade, em estabelecimentos com três 

turmas ou mais; 

3.º A colocação dos alunos retidos em turma correspondentes ao ano em que permaneceram. 

 

Critérios Gerais para Elaboração dos Horários dos Alunos - 1.º Ciclo 

As atividades letivas do primeiro ciclo, no período da manhã, decorrem das nove às doze horas e 

trinta minutos, com um intervalo das dez e trinta minutos às onze horas. O período da tarde é das catorze 
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horas e quinze minutos às dezasseis e quinze ou às dezassete e trinta, devido à flexibilização das Atividades 

de Enriquecimento Curricular e ao Inglês nas turmas do terceiro ano. Há um intervalo de quinze minutos às 

dezasseis e quinze minutos. 

Entre o período da manhã e o da tarde, os alunos têm uma hora e quarenta e cinco minutos para o 

almoço. 

 No primeiro ciclo, as atividades escolares totalizam vinte e cinco semanais para as turmas com 

primeiro, segundo e quarto anos. As turmas com terceiro ano têm mais duas horas semanais, perfazendo 

vinte e sete horas.  

 As áreas disciplinares distribuem-se, semanalmente, da seguinte forma: Português - oito horas, 

Matemática - oito horas, Estudo do Meio - três horas, Expressões Artísticas e Físico Motoras - três horas, 

Apoio ao Estudo - duas horas, Oferta Complementar – Educação para a Cidadania - uma hora e Inglês - duas 

horas (só para os alunos do terceiro ano). 

 A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica tem o seu horário das doze e trinta às treze e 

quinze minutos, nas Escolas de Atouguia da Baleia e Ferrel. 

 Os professores titulares de turma asseguram todas as áreas disciplinares, exceto a docente Emília 

Sousa que ao abrigo do n.º2, do artigo 79, do Estatuto da Carreira Docente, tem redução de cinco horas da 

componente letiva. Esta docente é responsável pelas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio 

e uma hora de Expressões Artísticas e Físico Motoras, enquanto a professora Glória Gomes leciona as áreas 

de Apoio ao Estudo (duas horas), Oferta Complementar (uma hora) e Expressões Artísticas e Físico Motoras 

(duas horas).  

 Em caso de ausência de docente titular de turma, este é, sempre que possível, substituído por um 

professor de Apoio Educativo. 

 Os docentes titulares de turma sinalizaram oitenta e oito alunos para Apoio Educativo que, neste 

nível de ensino, está assegurado da seguinte forma: 

 

Estabelecimento de ensino 
Número de 

horas 
Docente de Apoio Educativo 

Atouguia da Baleia 

4h Célia Lourenço 

13h Conceição Santos 

6h Pedro Cruz 

9h Sandra Conceição 

Bufarda 6h Paulo Ramos 

Geraldes 10h 30m Paulo Ramos 

Ferrel 
20h Glória Gomes 

6h Célia Lourenço 

Ribafria 3h Paulo Ramos 

S. Bernardino 1h 30m Paulo Ramos 

Serra de El-Rei 11h José Almeida 
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Critérios Gerais para Constituição de Turmas - 2.º e 3.º Ciclos 

Os critérios para constituição de turmas obedecem ao previsto na Lei. 

Observam-se, no entanto, as seguintes preferências na constituição de turmas:  

1.º A não continuidade dos grandes grupos entre os diferentes ciclos, propiciando-se novos 

relacionamentos e facilitando o controlo de comportamentos; 

2.º A continuidade do grupo turma, privilegiando a relação pedagógica professores/alunos, apenas 

durante cada ciclo; 

3.º Os alunos retidos devem ser separados pelas diferentes turmas do ano correspondente; 

4.º As turmas com alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro e que sejam 

inibidores de turma não devem ultrapassar o número máximo de vinte alunos; 

5.º Os alunos abrangidos pela medida educativa prevista na alínea e) do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 

7 de janeiro, bem como os inibidores de turma são, preferencialmente, colocados nas mesmas turmas, num 

máximo de dois por turma; 

 

Critérios Gerais para Elaboração dos Horários dos Alunos - 2.º e 3.º Ciclos 

As atividades letivas dos segundo e terceiro ciclos ciclo, no turno da manhã, decorrem das oito às 

treze horas, com um intervalo das nove horas e trinta minutos às nove horas e quarenta e cinco minutos e 

outro das onze horas e quinze minutos às onze horas e trinta minutos. O período da tarde é das treze horas 

e quinze minutos às dezasseis horas e trinta minutos. Há um intervalo de quinze minutos às catorze horas e 

quarenta e cinco minutos. 

O limite de aulas entre os dois turnos é de 3 horas, mas preferencialmente duas ou menos. 

Outros critérios: 

a) A atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribua por 3 ou menos dias da 

semana. 

a. Preferencialmente não deverão ocorrer em dias sequenciais, mas atendendo à sobrelotação 

dos espaços escolares poderão ser admitidas exceções. 

b. Especificamente no caso das disciplinas apenas com dois tempos ou blocos semanais, as 

mesmas não devem ocorrer em dias sequenciais. 

b) Distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira 

a. Não podem ocorrer situações de lecionação sequencial de aulas de línguas estrangeiras, 

sem pelo menos um tempo letivo de permeio. 

c) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição de aulas por ausência dos 

docentes. 

a. Considera-se desejável e no interesse dos alunos a existência pontual dessas substituições 

b. A alteração deverá ocorrer o mais rapidamente possível, cabendo à direção articular os 

mecanismos e encontrar o momento que melhor sirva a recuperação das aulas e das 

aprendizagens. 
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c. A alteração pode ocorrer mediante autorização do diretor. 

d. A alteração deverá fazer-se preferencialmente recorrendo a mecanismos de permuta. 

d) Distribuição dos apoios a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário semanal 

a. No que concerne ao apoio ao estudo não deverá ocorrer uma adição superior a 3 tempos 

diários relativamente à duração máxima do turno 

b. Em caso algum os apoios deverão ser prestados para além das 16.30h 

e) Nos casos omissos deverá o diretor decidir pontualmente, buscando sempre o superior interesse 

dos alunos e da Escola, considerando que o horário dos alunos deve ser equilibrado e harmonioso, 

embora se considerem os condicionalismos referentes aos espaços específicos (laboratórios, salas 

específicas e espaços de educação física). 
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DESENHO CURRICULAR 

(unidades de TEMPO equivalentes a 45 MINUTOS cada uma no caso do 2.º e 3.º ciclos e a 60 minutos no 

caso do 1.º ciclo) 

 
 
Desenho Curricular na Educação Pré-Escolar 
 
 

ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO 

 
Formação Pessoal e Social 

 
Conhecimento do Mundo 

 
 
 
Expressão e Comunicação 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem Escrita 
Domínio da Matemática  
Expressão Musical 
Expressão Dramática 
Expressão Motora 
Expressão Plástica 

Total de horas semanais 25 horas 

 
 
Desenho Curricular - 1.º Ciclo 

 

Domínios Disciplinares horas Semanais 

Matemática 8 horas 

Língua Portuguesa 8 horas 

Expressões  3 horas 

Estudo do Meio 3 horas e meia 

Apoio ao Estudo 1 hora e meia 

Oferta complementar 1 hora  

Total de horas semanais 25 horas 

EMRC 1 hora 

 
 
Desenho Curricular das Actividades de Enriquecimento Curricular - 1.º Ciclo 

 

Atividades Horas Semanais 

Ensino do Inglês 2 horas semanais 

Atividade Física e Desportiva 1 horas semanais 

Expressões 2 horas semanais 

Total de horas semanais 5 horas semanais 
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Desenho Curricular – 2.º Ciclo 
 

  

Os tempos são de 45’ e o horário dos docentes comportará uma componente de acerto de horário 

em sala de estudo por forma a completar os 1100 minutos letivos semanais previstos na legislação em 

vigor. 

                                                 
13 Educação Patrimonial 
14 Laboratório de Matemática e Ciências 

Matriz Curricular  

do 2º Ciclo 

5
º 

A
n

o
 

minutos por  
disciplina 

T
E

M
P

O
S

 

6
º 

A
n

o
 

minutos por 
 disciplina 

T
E

M
P

O
S

 

Línguas e Estudos Sociais 

Português 

500 

270 6 

500 

270 6 

Inglês 135 3 135 3 

HGP 135 3 135 3 

Matemática e Ciências 

Matemática 
350 

270 6 
350 

270 6 

Ciências Naturais 135 3 135 3 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual 

270 

180 4 

270   Educação Musical 90 2 90 2 

Educação Tecnológica 
  

180 4 

Educação  Física 135 135 3 135 135 3 

EMRC 
 

 45 1 
 

 45 1 

Oferta Complementar 
 

9013 2 
 

9014 2 

Apoio ao Estudo 200   
 
5 200    5 

Totais 1350 30 1350 30 
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Desenho Curricular – 3.º Ciclo 

  

Os tempos são de 45’ e o horário dos docentes comportará uma componente de acerto de horário 

em sala de estudo por forma a completar os 1100 minutos letivos semanais previstos na legislação em 

vigor. 

 

 A componente de Património e História Local 

 

 Neste contexto deverão ser efectuadas abordagens diferenciadas aos momentos históricos mais 

marcantes a nível local e regional, suportados e enquadrados por uma informação completa acerca dos 

dinamismos geomorfológicos desde as eras geológicas mais recuadas até à actualidade. 

 Além dos conteúdos de matriz histórica e de geografia física serão também abordados conteúdos 

acerca da etnologia e geografia humana do concelho, esclarecendo a respectiva dinâmica de construção e 

mutação, para que os alunos possam entender, mais claramente, a respectiva génese e explicar os vectores 

da identidade local. 

 Neste sentido são também tratados diferentes elementos do património histórico-cultural local e 

regional, integrando-os no respectivo contexto nacional e internacional.  

Com o apoio do Clube de Investigação e Património, em funcionamento nesta escola, são ainda tratados e 

produzidos diferentes materiais de apoio didáctico, em suportes diversificados e que resultam numa 

valorização do acervo informativo, a que os alunos e a comunidade em geral poderão aceder em ocasiões 

futuras. 

 Em termos de avaliação dos resultados deste domínio para a implementação dos objectivos 

fundamentais do projecto educativo do agrupamento e do plano curricular da escola, parece-nos que é da 

                                                 
15 Património e História Local 

Matriz Curricular  

do 3º Ciclo 

7
º 

A
n

o
 

minutos 
por  

disciplina 

T
E

M
P

O
S

 

8
º 

A
n

o
 

minutos 
por  

disciplina 

T
E

M
P

O
S

 

9
º 

A
n

o
 

minutos 
por  

disciplina 

T
E

M
P

O
S

 

Línguas e Estudos Sociais 

Português 200 225 5 200 225 5 200 225 5 

Inglês 
270 

135 3 
225 

90 2 
225 

135 3 

Francês 135 3 135 3 90 2 

História 
200 

90 2 
200 

135 3 
250 

135 3 

Geografia 135 3 90 2 135 3 

         
Matemática e Ciências 

Matemática 200 225 5 200 225 5 200 225 5 

Ciências Naturais 
270 

135 3 
270 

135 3 
270 

135 3 

Físico-Qímica 135 3 135 3 135 3 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual 

300 

90 2 

300 

90 2 

250 

135 3 

Educação Musical 90 2 45 1     

TIC 45 1 90 2 
 

  

Educação Física 90 2 90 2 135 3 

EMRC 45 1 45 1 45 1 

Oferta Complementar 
  

4515 1 
  

Totais  1530 34 1485 33 1485 33 
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maior importância a continuidade do projecto, apostando-se na materialização da vertente investigativa, 

valorizando parcerias, quer com o Museu Municipal de Peniche, quer com a associação de estudo e defesa 

do património da região. 

 Do mesmo modo, será muito interessante contemplar a possibilidade de elaboração de um 

conjunto de materiais de apoio normalizados para aqueles conteúdos, de forma a expandir a iniciativa além 

dos momentos curriculares e abrindo espaço à generalização desta experiência a outras escolas do 

concelho. 

 

 Diversificação da Oferta Educativa 

 

 No caminho da diversificação da oferta educativa e da sua adequação às necessidades dos nossos 

alunos, iniciou-se, no ano lectivo de 2009/2010, uma turma com percurso curricular alternativo. 

 Com base no disposto nos pontos 2 e 3 do capítulo II do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de 

Janeiro, as alterações à estrutura curricular, que se apresentam na turma de Percurso Curricular 

Alternativo, assentam na importância de privilegiar as disciplinas/áreas disciplinares que permitam 

desenvolver as componentes artística e vocacional, sem comprometer o desenvolvimento das 

competências gerais, previstas no currículo nacional, bem como as essenciais a cada disciplina/área 

disciplinar no final de ciclo. 

 Os Cursos de Educação e Formação, apoiados pelo POPH, têm constituído outra resposta às 

características e necessidades dos nosso alunos, tendo sido desenvolvidas formações no domínio da 

Jardinagem e da Assistência a Família e a Comunidade de nível II e III (alunos do 3º ciclo). 

Outra forma de diversificação adotada tem resultado de um protocolo firmado com a Academia de 

Música de Óbidos e visa o desenvolvimento de ensino articulado da música. 

 

 Plano Curricular do Percurso Curricular Alternativo – 3.º Ciclo 
 

 Disciplinas 7.º Ano Distribuição 

 

Área Escolar 

Língua Portuguesa 2 1+0,5+0,5 

Língua Estrangeira (Inglês) 1,5 1+0,5 

Língua Estrangeira (Francês) 1 0,5+0,5 

Cidadania e Mundo Actual 2 1+1 

Matemática 2 1+0,5+0,5 

Ciência Físicas e Naturais 2 1+1 

Educação Física 1,5 1+0,5 

Formação Cívica 1 1 

Área Artística/ 

Vocacional 

História e Geografia Locais 1 1 

Dramaturgia 1 0,5+0,5 

Artes Visuais 1 1 

Educação Musical 1 0,5+0,5 

Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 

1 1 

Total de blocos semanais (90 minutos) 18 

 
 Na fase seguinte, e em função de avaliações de diagnose efectuadas e dos interesses, motivações e 

aptidões entretanto reveladas prevê-se o estabelecimento de parcerias com empresas/entidades locais, no 
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sentido de acrescentar o tipo de formação referido ao percurso curricular dos alunos. Tencionamos 

prosseguir, nos próximos anos, com a implementação de cursos de educação e formação, com uma 

vertente mais profissionalizante, mais virada para a vida activa. 

 Paralelamente, e considerando a possibilidade de aproveitamento dos recursos humanos e físicos, a 

escola está em fase de candidatura a cursos de educação e formação de adultos (E.F.A.), de forma a 

interagir com a comunidade local, proporcionando-lhe a oportunidade de educação permanente.  

Pretendemos intervir no domínio da educação permanente e da educação parental e neste sentido 

projetamos a criação de uma “Academia Sénior” com vista a concretizar um currículo de apoio à 

comunidade resultante do desenvolvimento da autonomia do agrupamento. 

 As ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ENRIQUECIMENTO E COMPLEMENTO CURRICULAR (AECC) do 

agrupamento devem orientar-se numa perspectiva de articulação com o tema e eixos estruturantes deste 

projecto educativo. 

 As AECC devem ser organizadas para que no final do ano se saiba exactamente o que foram as 

actividades de enriquecimento curricular de cada turma e que as mesmas constem do projecto curricular da 

mesma. Assim saber-se-ia em que sentido teria sido enriquecido o currículo dos alunos, permitindo alterar 

ou reforçar pedagogicamente esse sentido e evitar repetição de actividades ou de abordagens. 

 Neste sentido, e no enquadramento temático referido, poderão ser desenvolvidas actividades de 

debate formativo em torno de temas devidamente elencados e articulados com os eixos temáticos do 

Projecto Educativo e com os interesses dos alunos, ou ainda com propostas e orientações dos conselhos de 

turma, ou das estruturas de orientação pedagógica da escola. Estes debates temáticos poderão ter como 

ponto de partida um assunto da actualidade, um filme, ou excerto de filme, um texto, uma fotografia, uma 

notícia de jornal ou revista e a partir daí o docente conduzir as intervenções com vista a que o debate 

alcance um dos temas previstos no parágrafo anterior16. 

São estas as formas de AECC que se consideram mais articuláveis com o presente projecto educativo: 

a) Clubes temáticos existentes na escola 

b) Actividades em sala de estudo; 

c) Leitura orientada e pesquisa bibliográfica17; 

d) Actividades desportivas orientadas. 

 Toda esta panóplia de actividades poderá, em certos casos, ser devidamente calendarizada e 

inserida no instrumento de articulação estratégico do agrupamento, designado Plano Anual de Actividades 

(PAA), isto quando os clubes ou outras actividades se desenvolvam de forma mais previsível e menos ao 

sabor de eventuais ausências pontuais de docentes. Neste caso, será estabelecido um calendário com 

interactividade com o PAA. A participação de alunos nas actividades deverá ser detalhadamente registadas, 

de forma a conseguir-se obter, para cada aluno, um perfil das actividades de enriquecimento curricular que 

o mesmo frequentou, por ano e ciclo de estudos.  

 Os clubes/ateliers/oficinas/projectos, vocacionados sobretudo para o 2.º e 3.º ciclos, também são 

orientados no sentido dos eixos estruturantes e da abordagem dos subtemas indicados neste projecto 

educativo. Como a realidade dos clubes deve ser encarada de forma dinâmica, a sua longevidade depende 

sobretudo: 

a) do interesse dos alunos na respectiva participação,  

b) das avaliações a que os projectos e actividades dos mesmos estejam sujeitos; 

c) do cumprimento de objectivos que se articulem com o presente projecto educativo.  

                                                 
16 Poderá e deverá, no sentido de conferir algum alcance pedagógico didático a este tipo de atividades, eventualmente em formas mais avulsas ou 

pontuais, ser feita uma lista de material a adquirir e eventualmente material a criar acerca de jogos tradicionais, o que se articularia com a vertente da 
identidade/tradição (poderia ser feita pesquisa acerca do assunto, criação de elementos e jogos no Atelier de Artes ou em Área de Projeto – atividades 

exemplo: criação de tabuleiro de xadrez ou damas, de “não te irrites/ludo” ou de criação de peças para os jogos exteriores, marcados no chão do pátio 

da escola; da mesma forma, poderiam ser feitos em AECC, jogos que pudessem ser utilizados nas escolas do 1.º ciclo). 
17 A desenvolver sobretudo no contexto da Biblioteca escolar/Centro de Recursos. Tais actividades poderiam ser estruturadas em torno de um elenco 

de temas pré-definidos, pela escola, pelos conselhos de turma ou pelos alunos, conforme parecer adequado e servir de ponto de partida para um 

segundo nível de AECC, que se centrariam em torno de debates temáticos acerca de matérias pesquisadas e leituras previamente efectuadas. 
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 Alguns clubes/ateliers/oficinas/projectos, contudo, pela mais-valia que apresentaram e apresentam 

para o enriquecimento extracurricular dos nossos alunos, bem como pela abrangência temática que 

abarcam têm-se tornado presença constante ao longo de diversos projectos educativos deste 

agrupamento, contribuindo para reforçar algumas linhas condutoras da filosofia educativa, pedagógica e 

didáctica deste agrupamento. 

 Deste modo, tornam-se mais evidentes alguns nexos necessários entre projectos educativos, 

algumas continuidades no contexto das mudanças que se pretendam operar, porque se pretende também 

que exista uma identidade do Agrupamento, alicerçada no respectivo modus operandi e num conjunto de 

atitudes e valores que ultrapassam os indivíduos e que deverão corporizar a alma das escolas deste 

agrupamento. 

 São assim clubes/ateliers/oficinas/projectos em funcionamento, no agrupamento, no momento da 

alteração deste projecto educativo18 os seguintes: 

 

1. Clube de investigação em património e história local 

2. Clube de teatro 

3. Tuna  

4. Atelier de artes plásticas 

5. Clube do xadrez 

6. Desporto escolar 

7. Biblioteca/centro de recursos educativos (CRE) 

8. Jornal escolar 

9. Promoção e educação para a saúde (escola promotora de saúde) 

 Directamente relacionados com a promoção da saúde ou com problemáticas tão abrangentes como 

essa, encontram-se o desporto escolar, o projecto de promoção e educação para a saúde ou outros, 

constatando-se que existe uma crescente dinâmica das ciências da saúde, particularmente na sua vertente 

educacional. Hábitos e comportamentos saudáveis carecem de interiorização na nossa população escolar, 

fazendo também estes hábitos e comportamentos, civilizacionalmente normalizados, parte integrante da 

nossa identidade.  

 Mantém-se neste projecto educativo a convicção de que compete à escola cooperar na vertente 

educativa, contribuindo para uma atitude articulada na profilaxia e na criação de hábitos saudáveis de 

comportamento nos cidadãos que forma. A importância da escola é fulcral graças à possibilidade de intervir 

precocemente, facilitando a aquisição de hábitos de vida saudáveis. 

 É desejável uma complementaridade entre as ciências da saúde e a escola, a qual deve materializar-

se em acções que informem e responsabilizem as comunidades e os indivíduos acerca da importância do 

respeito pelos ritmos biológicos, hábitos de higiene e fornecendo informação adequada acerca dos riscos 

inerentes ao abuso no consumo de produtos tóxicos (tanto legais como ilícitos) e das consequências de 

ignorar a adopção de medidas de profilaxia19.  

 Permanece a necessidade de apoiar e/ou formar os docentes para a intervenção específica neste 

domínio, no que se refere aos conteúdos e metodologias adequadas no campo da educação para a saúde, 

dado que os professores são frequentemente solicitados, durante as mais variadas aulas, a explícita ou 

implicitamente darem resposta às diferentes questões dos jovens naquelas temáticas. 

 O desenvolvimento de hábitos de vida salutares encontra-se intimamente ligado ao sucesso escolar, 

da mesma forma que a preocupação com as questões da qualidade de vida e a importância do bem-estar se 

relacionam claramente com um percurso educativo adequado, durante a infância e adolescência, em busca 

                                                 
18 Sem prejuízo da reformulação do respectivo elenco ao longo da vigência do mesmo e sempre em articulação com a respectiva temática central e 

com os vectores fundamentais de desenvolvimento do mesmo. Note-se como projecto de continuidade ao nível do enriquecimento curricular do 
agrupamento a intensificação do chamado “Campo de Férias “, o qual deverá ampliar-se em número de alunos e abrangência de actividades.  
19 O adolescente informado e habituado a desenvolver comportamentos saudáveis tornar-se-á mais facilmente um adulto saudável, capaz de prevenir 

situações de risco para a sua saúde e para a dos outros. 
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de estilos de vida consonantes com os princípios essenciais da educação para a saúde. Saber estar e saber 

ser estruturam-se em torno da construção de outros saberes que ultrapassam a fronteira do ensino para 

entrarem decididamente na da educação. 

 No entanto, os clubes/oficinas/ateliers/projectos em funcionamento, extravasam claramente o 

domínio anteriormente referido, indo ao encontro de preocupações manifestadas pelos representantes dos 

encarregados de educação do Agrupamento e maximizando os potenciais científicos e pedagógicos dos 

recursos humanos da escola.  

Nesse sentido, e para além destes tipos de actividades, destaca-se também, no período de interrupção de 

actividades de Verão o desenvolvimento do “Campo de Férias do Agrupamento”, o qual abarcando alunos 

do 1.º ao 3.º ciclo, funciona com um crescendo de satisfação por parte da comunidade. 

 Trata-se de procurar um enriquecimento curricular que entenda a educação enquanto intervenção 

do homem no mundo que o rodeia, no seu processo de adaptação e construção do meio em que se insere, 

de que depende, a que pertence e de cuja interacção resulta uma identidade. 

 Procurar-se-á intervir em educação, também ao nível do ambiente histórico-cultural (educação 

patrimonial). Assim, entende-se conceptualmente a educação ambiental sem excluir qualquer das suas 

vertentes, considerando que a paisagem é inelutavelmente humanizada. Essa relação humana com o meio, 

traduzida num desenvolvimento sustentado, só o poderá ser com uma intervenção cívica, ponderada e 

informada e é aí que este agrupamento poderá ser decisivo, fornecendo conhecimentos e promovendo 

atitudes e valores para que os futuros cidadãos, agora nossos alunos, se integrem naquele papel cívico e 

interventivo. 

 Entenda-se o património que hoje temos e de que usufruímos como um “empréstimo” que nos foi 

concedido pelas gerações vindouras. O respeito que devemos aos que ainda não chegaram, mas que estão 

a chegar, impõe-nos que não lhes deixemos um mundo deteriorado e que promovamos o desenvolvimento, 

respeitando o que somos e o mundo em que vivemos. 

 Ainda hoje as carências de uma educação patrimonial permitem que se intervenha sobre a nossa 

herança cultural comum de forma arbitrária e mesmo inconsciente, em alguns casos. Por vezes, o 

sentimento de pertença de uma dada comunidade sobre o património geograficamente aí instalado, 

confunde-se com sentimento de propriedade, originando capacidades inconscientes de alienação desse 

mesmo património.  

 Uma área fundamental da intervenção ao nível da educação patrimonial reside também na 

transversalidade potencial das temáticas que abarca (além da implementação de áreas de projecto e dos 

clubes e ateliers em actividade no agrupamento). O reforço destas componentes propiciará a promoção de 

valores, atitudes e comportamentos de identidade e identificação, reforçando os laços com a comunidade, 

pela construção do conhecimento de quem somos, alicerçado num claro sentimento de pertença. Neste 

sentido, a História Local e Regional funcionará como elemento básico da construção deste domínio 

educativo, a que se poderá aliar o reforço da interacção com algumas instituições na comunidade, 

nomeadamente o emergente Museu de Região de Atouguia da Baleia. 

 Também se integra no conjunto de eixos estruturantes deste projecto educativo a educação para a 

conservação do património natural. Esta deve ser entendida como uma intervenção sobre todo o meio 

ambiente natural que nos rodeia, a qual é fundamental para sobrevivência e bem-estar de todos os seres 

vivos. O património natural também é identidade e desenvolvimento. Neste momento estamos já para lá 

do limiar em que a relação humana com o meio deve ser sistematicamente ponderada e avaliada no 

sentido de não fazer perigar a curto prazo a qualidade de vida de toda a comunidade: já não se trata de nos 

protegermos do meio, mas de protegermos essa mesma natureza dos nossos excessos. 

 A EDUCAÇÃO ESPECIAL tem por objectivo a inclusão educativa e social, o acesso e o sucesso 

educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, assim como a promoção da igualdade de oportunidades, 

a preparação para prosseguimento de estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional e 
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para uma transição da escola para o emprego de crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

(NEE) de carácter permanente. 

 “A educação especial visa a criação de condições para a adequação do processo educativo às NEE 

dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios de 

vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em 

dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do 

relacionamento interpessoal e da participação social.” (ME, dgidc – EDUCAÇÂO ESPECIAL Manual de Apoio à 

Prática, 2008 p. 15 - o autor). 

São assim funções do docente de educação especial: 

- Colaborar com o órgão de gestão da escola na detecção das necessidades educativas especiais, na 

organização e incremento dos apoios adequados, na flexibilização dos currículos e na sua adequação às 

capacidades e interesses dos alunos; 

- Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos educativos com base na flexibilidade 

curricular, diferenciação pedagógica e gestão cooperativa da sala de aula; 

- Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo da escola; 

- Prestar apoio aos professores do ensino regular, ao aluno e à família na organização e gestão dos 

recursos e medidas diferenciadas a introduzir no processo ensino/aprendizagem; 

- O apoio à utilização de materiais didácticos adaptados e de tecnologias de apoio; 

- Leccionar as áreas curriculares específicas (leitura e escrita em Braille, orientação e mobilidade, treino 

de visão e actividade motora adaptada), bem como os conteúdos conducentes à autonomia pessoal e 

social dos alunos, definidos no currículo específico individual; 

- Prestar apoio aos alunos para reforço e desenvolvimento de competências específicas nos ambientes 

apropriados; 

        - Cooperar na construção e avaliação de programas individuais; 

        - Colaborar na organização do processo individual do aluno; 

        - Colaborar na preparação de reuniões de pais; 

        - Encaminhar alunos para currículos diferenciados e/ou cursos de cariz profissional; 

   - Participar na elaboração e consecução dos projectos curriculares de escola e turma, bem como no 

plano anual de actividades. 

 OS APOIOS EDUCATIVOS representam mais um mecanismo de eventual enriquecimento ou 

complemento que deverá permitir, através de intervenções devidamente planeadas e contextualizadas, que 

os nossos alunos alcancem perfis de conclusão de ciclo dentro dos parâmetros aceites a nível nacional.  

 Os apoios educativos, através das diferentes formas que podem assumir – actividades de apoio 

pedagógico acrescido e as medidas de adequação curricular ao abrigo da Lei 3/2008 – consubstanciam 

intervenções sobre o currículo dos alunos, adequando-o em termos de tempo e de estratégia, ao ritmo e 

necessidades específicas de cada um, dando mais a quem mais necessita, para que alcancem, pelo menos, o 

limiar do saber, saber-fazer e saber-ser do ensino básico. 
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9. PROJECTOS ESTRATÉGICOS: 
 
9.1. PROJECTOS EM TORNO DO PATRIMÓNIO E IDENTIDADE REGIONAL E LOCAL 
 

a. Projecto I & D em Atouguia da Baleia 

O projeto contempla 4 vertentes em que a utilização de computadores portáteis e de redes, bem como 

projectores de vídeo poderão constituir uma estratégia e um recurso para alteração e melhoria da prática 

pedagógica e didáctica de docentes e de situações de aula. 

O referido projecto pretende potenciar e reforçar acções já em curso, articulando-as e fornecendo-lhes 

meios de se aproximar do grau de excelência desejado.  

Passemos então à especificação das vertentes de intervenção. Estas poderiam ser esquematizadas da 

seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectivos: 

a. Promover a articulação interdisciplinar entre os vários departamentos curriculares; 
b. Reforçar os referenciais identitários e de integração dos alunos nos seus diferentes níveis: 

identidade local, regional, nacional, europeia, civilizacional; 
c. Facilitar o acesso à informação em domínios chave do projecto educativo do Agrupamento 

de Escolas de Atouguia da Baleia; 
d. Construir e operacionalizar materiais didácticos, polivalentes e/ou específicos de diferentes 

formações curriculares, nomeadamente no domínio do Património Histórico-Cultural, 
Ciências Sociais e Humanas, Matemática e Língua Portuguesa; 

e. Generalizar a assunção de boas práticas, junto de professores e alunos, no que se refere à 
utilização pedagógico-didáctica adequada das novas tecnologias da informação, tanto em 
situação de sala de aula, por parte de docentes e de alunos, como por parte dos docentes, 
ao nível do planeamento e implementação de materiais e de abordagens estratégicas de 
forma didáctica. 

 Para levar a cabo este projecto de modernização e de desenvolvimento estratégico, dividimos o 
plano em dois grandes domínios, a saber: um de articulação de trabalho docente / organizacional, 
pretendendo intervir mais eficazmente na interdisciplinaridade promovida no seio da escola sede do 
agrupamento; outro domínio assume-se sobretudo como a facilitação do desenvolvimento de vários 
subprojectos que têm como elementos aglutinadores a produção e disponibilização de materiais didácticos 
em sala de aula, recorrendo a meios informáticos, e a facilitação do acesso à informação e à construção de 
instrumentos, em suporte digital, que favoreçam o sucesso. 

Produção de 

materiais  

em suporte digital. 

 

Dinamização de 

aulas 

com recurso às 

TIC. 

Articulação da 

prática docente com o 

centro de recursos 

educativo em tempo 

real. 

 

Interdisciplinaridade 

 e articulação 

interdepartamental e interciclos. 
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 No sentido de desenvolver o primeiro domínio parece-nos relevante centrar o fulcro deste projecto 

nos docentes que desempenham funções de orientação e de coordenação pedagógica (ex: coordenadores 

de departamento). No que se refere ao segundo domínio, tencionamos fazer uma intervenção em 

crescendo, envolvendo inicialmente apenas docentes ligados directamente a projectos que integraram a 

candidatura à iniciativa,  na vertente do Português, da Matemática e da História e Geografia Locais.  

 Assim, de acordo com o projecto apresentado como base para a candidatura à iniciativa, por parte 

dos departamentos que integram aquelas disciplinas, a produção dos materiais e a utilização dos 

computadores em situação de aula terão prioridade, prevendo-se um crescimento dessa utilização, de 

forma progressiva e também em função de uma eventual ampliação dos meios disponíveis. 

 

b. Projecto de Investigação e Divulgação da História e Património Locais 

Trata-se de um projecto que visa recolher, sistematizar e aprofundar a informação acerca da História e 

Património Locais, para que essa mesma informação possa servir de recurso para diferentes domínios 

disciplinares e áreas curriculares não disciplinares.  

Neste projecto, interdisciplinar, vários docentes intervirão, inclusivamente no sentido de produzir materiais 

didácticos centrados na temática deste projecto educativo e do Património e História Locais. 

 O projecto assumirá duas formas: um núcleo de investigação, constituído essencialmente por 

docentes, cientificamente especializados na área; e um núcleo de divulgação que poderá funcionar 

enquanto clube ou enquanto AECC, com alunos e que privilegiará a difusão da informação recolhida e 

produção de materiais ou intervenções pontuais sobre a temática central do projecto e que poderão passar 

por pequenos apontamentos de musealização, centro de interpretação da região, etc. 

 Por outro lado, este projecto procurará potenciar o relacionamento com outras instituições locais e 

regionais, nomeadamente museus, autarquias e associações, no sentido de desenvolver o conceito de que a 

educação ambiental e patrimonial é um domínio de educação e formação que se pretende permanente, 

não apenas escolar. 

 

9.2. PROJECTOS EM TORNO DA LÍNGUA PORTUGUESA E DA PROMOÇÃO DA LEITURA E 

DA ESCRITA  

 

a. Viajar Nas Palavras 

O projeto “Viajar nas Palavras” é uma iniciativa da responsabilidade do Departamento de Língua 

Portuguesa e da Biblioteca Escolar, em articulação com todas as escolas e Jardins-de-infância do 

agrupamento. Concretiza-se num conjunto de medidas destinadas a promover o desenvolvimento de 

competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos 

hábitos de leitura, designadamente entre a população escolar dos três ciclos de ensino. 

Adopta uma estratégia faseada, devendo abranger os diferentes ciclos de ensino. Para cada fase, de 

cinco anos, são identificados públicos-alvo privilegiados, devendo incidir no jardim-de-infância, no quarto 

ano do primeiro ciclo, no quinto ano do segundo ciclo e sétimo e nono anos do terceiro ciclo. 

Será tecnicamente fundamentado por um conjunto de estudos que irão operacionalizar metas, criar 

instrumentos de avaliação, monitorizar programas e avaliar a eficácia das diferentes acções. 

Objetivos do Projeto: 

- Promover a leitura e a escrita, assumindo-a como factor de desenvolvimento individual e de 

progresso colectivo.  

- Criar um ambiente social favorável à leitura e à escrita. 

- Inventariar e valorizar práticas pedagógicas e outras actividades que estimulem o prazer de ler e 

escrever entre crianças, jovens e adultos.  

- Criar instrumentos que permitam definir metas cada vez mais precisas para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita. 
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- Enriquecer as competências dos actores sociais, desenvolvendo a acção de professores e de 

mediadores de leitura e escrita, formais e informais.  

- Atingir resultados gradualmente mais favoráveis em estudos de avaliação de literacia no 

Agrupamento.  

 

b. Projecto da Biblioteca - Centro de Recursos Educativo 

As Bibliotecas Escolares / Centro de Recursos Educativos do Agrupamento integram a Rede de 

Bibliotecas Escolares, cumprindo os objectivos da referida rede. 

 A Biblioteca é o espaço privilegiado para a aquisição de competências no âmbito da pesquisa, 

selecção e transformação da informação, constituindo-se como um forte aliado no combate à iliteracia na 

comunidade escolar e local. 

 A constituição do fundo documental integra documentos nos mais variados suportes, abrangendo 

informação variada que responde às necessidades de informação no que concerne aos currículos e garante 

também à Comunidade Escolar abertura às expectativas e necessidades de informação específicas da 

mesma. 

 A Biblioteca cumpre ainda o objectivo de promover, em todo o agrupamento de escolas, a 

literatura, a leitura, o livro e desenvolver as restantes competências da literacia. É neste contexto que se 

perspectiva o alargamento de todos os estabelecimentos de ensino à Rede de Bibliotecas Escolares, 

encontrando-se actualmente inseridas na referida rede as bibliotecas da Escola Sede de Agrupamento e da 

Escola Básica n.º 1 de Ferrel.  

 As Bibliotecas inseridas na Rede de Bibliotecas Escolares apresentam garantias de excelência no que 

diz respeito ao equipamento, ao plano de actividades e de intervenção, bem como à adequação dos seus 

fundos documentais no que diz respeito aos objectivos e missão destas bibliotecas. Estas considerações 

resultam da autoavaliação realizada, no Agrupamento. 

 Dos projectos de intervenção que a BE/CRE promove, destacam-se:  

 A Biblioteca Virtual – livros com pés – alargada a todo o agrupamento de escolas, é coordenada 

pela equipa da biblioteca, envolve toda a comunidade escolar e elementos da comunidade local. Trata-se 

de um projecto que permite a interacção dos livros com as novas tecnologias. Deste projecto destacam-se 

sobretudo o acesso aos livros por parte de todos os alunos do agrupamento e ainda o envolvimento de 

parceiros locais;  

Passaporte da Leitura é um instrumento de trabalho, transversal a todo o agrupamento, que 

envolve a BE/CRE e o departamento de língua portuguesa na promoção da leitura e do livro. Estas 

iniciativas foram consideradas inovadoras na promoção da leitura, pela Rede de Bibliotecas Escolares, no 

âmbito da Candidatura e admissão à referida Rede por parte da biblioteca da escola sede. 

 O Projecto A Ler+ é uma iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares destinada a apoiar as escolas 

que se disponham a desenvolver um ambiente integral de leitura. O Agrupamento de escolas de Atouguia 

da Baleia, na sequência das boas práticas reconhecidas neste âmbito, foi seleccionado para participar neste 

projecto-piloto. O mesmo tem por filosofia estimular as escolas a inserirem a leitura e o prazer de ler no 

centro do seu projecto educativo e das suas actividades seguindo um conjunto de linhas orientadoras: 

-Colocar o prazer de ler no centro dos seus esforços para elevar os níveis de aprendizagem dos alunos e o 

sucesso educativo; 

-Envolver na promoção da leitura todos os elementos da comunidade educativa educadores, professores, 

funcionários, pais e também bibliotecários, autarcas, etc. 

-Trabalhar em parceria com as famílias para estimular a leitura em casa; 

 Neste sentido, o Agrupamento de Escolas deverá elaborar um Plano de Acção Estratégico que, de 

forma transversal, promova em toda a Comunidade Escolar, iniciativas que promovam e garantam o 

cumprimento dos objectivos do Projecto A Ler+. 
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 As Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, nas linhas orientadoras 

da sua Missão, Visão e Valores, contemplam uma intervenção global em toda a Comunidade Escolar e Local. 

Visando cumprir a sua Missão foi, em parceria com a ADEPE, criada a Universidade dos Pais, que tem por 

objectivos promover e desenvolver a formação dos pais e encarregados de educação, em diversas áreas do 

saber. Tendo em consideração o enquadramento da Universidade dos Pais e a sua vocação é 

principalmente canalizada para o desenvolvimento das competências da Literacia e da informação. 

 A equipa da biblioteca promove, através da aplicação de instrumentos de avaliação que cumprem 

os objectivos da ISO 11620, processos constantes de auto-avaliação. 

 

9.3 PROJECTOS EM TORNO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA 

 

a. Desporto Escolar 

 Com um número crescente de participantes nas diferentes modalidades que o compõem, o 

Desporto Escolar tem constituído um forte factor de dinamização do agrupamento, tendo-se sublinhado a 

possibilidade de competição com alunos de outras escolas. Projecta-se a intensificação da confraternização 

desportiva entre diferentes comunidades educativas, possibilitando aos alunos a possibilidade de treino 

noutras modalidades, fomentando o espírito de grupo e o fair-play desportivo. 

Pretende-se a continuidade e desenvolvimento natural desta intervenção, considerando as características e 

potencialidades do meio e os desejos dos alunos, o desenvolvimento do centro náutico, com base nas 

disciplinas de vela e canoagem, a que a barragem de S. Domingos proporciona a indispensável base 

operacional.  

O desenvolvimento do projecto do desporto escolar ocorre enquanto actividade de enriquecimento e 

complemento curricular, inserida em vários dos eixos fundamentais deste projecto educativo, de acordo 

com um plano anual de actividades. 

 

b. Campo de Férias 

 Através de várias actividades, desportivas, culturais e recreativas, a realização do Campo, pela 

Escola Básica do 2.º e 3.ºciclos de Atouguia da Baleia, oferece uma oportunidade para os alunos do 

Agrupamento aprenderem coisas novas e criarem variadas amizades. 

 O apoio às famílias, oferecendo uma alternativa de ocupação e formação dos seus filhos durante as 

interrupções lectivas, e o assegurar o atendimento das crianças e jovens através da vivência de actividades 

lúdicas e que estimulem a autonomia e a solidariedade foram também os princípios que nortearam a 

elaboração deste projecto. 

 Este tipo de acções revela-se fundamental no desenvolvimento pessoal e social dos alunos, uma vez 

que as noções de cooperação, de entreajuda, de grupo e de solidariedade são adquiridas mais facilmente 

nestas actividades, onde predomina a aventura, a descoberta, a exploração e a necessidade de relação e de 

apoio entre todos os elementos do grupo. 

 Com a colaboração activa de diversos departamentos da EB 2,3 de Atouguia da Baleia, esta é uma 

actividade que se assume como um projecto de interacção com a Comunidade Educativa. 

 

c. Escolas Promotoras de Saúde  

 Consiste num projecto de intervenção no domínio da educação para a saúde, em que se pretende 

divulgar e promover uma área estruturante da formação de qualquer comunidade educativa.  

Tem sido notória a sua acção, especialmente no que concerne ao combate ao tabagismo a actividades de 

prevenção na saúde e de promoção da adopção de comportamentos saudáveis por parte dos alunos e 

respectivas famílias. No cumprimento deste desiderato é fundamental a cooperação com o Centro de 

Saúde de Peniche. 
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d. Eco-escolas 

 As escolas do 1.º ciclo, do agrupamento estão inseridas em parecerias com o Ministério do 

Ambiente, em cujo contexto deverão desenvolver actividades de reciclagem e afins. Em face da avaliação 

do trabalho desenvolvido, as escolas envolvidas assumirão o estatuto e identidade de Eco – Escolas. 

 

9.4 PROJECTOS EM TORNO DA NOVAS TECNOLOGIAS E DO DESENVOLVIMENTO 

 

 O reforço das tecnologias da informação, constitui um elemento de continuidade na dinâmica de 

evolução do investimento deste agrupamento de escolas. Este reforço não se esgota ao nível da aquisição 

do equipamento mas pretende-se sobretudo um maior esforço na operacionalização dos meios já 

disponíveis, buscando a sua adequada utilização em prol de toda a população escolar. 

 Em cumprimento deste objectivo, o esforço formativo junto do corpo docente aliar-se-á a um 

esforço no sentido de proporcionar cada vez maior número de experiências significativas no domínio das 

TIC aos nossos alunos.  

 A normalização e divulgação de boas práticas na utilização das tecnologias da informação ao nível 

pedagógico/didáctico constituirá um nítido vector de transformação da qualidade de ensino ao encontro 

dos interesses e motivações dos alunos, num contexto de discurso audiovisual mais apelativo e consonante 

com o quotidiano actual. 

 

a. Intranet e Net 

 Perspectiva-se a médio prazo a introdução de um sistema interno de rede, que permita, com 

segurança dos dados aí existentes, desenvolver actividade de coordenação pedagógica e estruturar de 

forma mais imediata e construtiva a circulação da informação no interior da escola sede.  

 Este projecto perspectiva a elaboração de um sistema normalizado da gestão da informação, que 

permita a troca da mesma e o seu circuito em tempo útil. Um bom exemplo do potencial desta rede interna 

poderá estar na produção do material burocrático/pedagógico nos Conselhos de Turma, ou nos Conselhos 

de Departamento, Pedagógico, etc. 

 O desenvolvimento deste projecto está dependente de disponibilidade financeira e da formação de 

uma equipa de gestão de TIC na escola sede do agrupamento. Este projecto poderia, com todo o interesse 

articular-se com o projecto “Iniciativa Escolas, Professores e Computadores Portáteis”. 

 

b. Rede Interna de Comunicação Audiovisual 

 Sucintamente, é um projecto de médio prazo, que visa criar uma rede interna de radiotelevisão, em 

circuito fechado. O projecto será planeado e desenvolvido por alunos e docentes e privilegiará a produção 

de informação acerca de actividades e notícias do próprio agrupamento. O planeamento, definição 

estratégica e produção de materiais, constituirão, per si, um conjunto de aprendizagens e de assunção de 

competências pluridisciplinares.  

 A gestão dos programas a difundir terá uma estruturação que permita, por um lado a adequação 

dos conteúdos ao projecto educativo e ao nível etário dos alunos/público-alvo, e por outro lado funcionará 

como uma motivação adicional para o desenvolvimento de actividades de enriquecimento extracurricular 

para muitos alunos que assim veriam divulgada a consecução de actividades. 

 

9.5 PROJECTOS DE COMBATE AO INSUCESSO E DE INCENTIVO AO SUCESSO ESCOLAR 

 

a. Plano Para a Matemática 

 Tem por base uma análise prévia dos resultados dos alunos, por turma, e contempla um conjunto 

de medidas que possibilitarão a médio e longo prazos melhorar os resultados dos alunos.  
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Considerando as grandes dificuldades enunciadas pelo Departamento de Matemática relativamente à 

transição dos respectivos alunos no 3.º ciclo (mormente no 7.º e 8.º anos), pretender-se-á com o projecto, 

tornar possível um trabalho regular e mais individualizado com os alunos que tenham alcançado um nível 

de sucesso inferior a 3, permitindo aos alunos com maior sucesso um ambiente de trabalho que permita o 

aprofundamento dos conhecimentos e das competências. 

 Neste sentido foram propostas alterações ao desenho curricular e à distribuição de serviço docente, 

nomeadamente no que se refere aos tempos de oferta da escola bem como a projetos específicos 

devidamente identificados. 

 

b. Sala de Estudo  

 Trata-se da disponibilização de um espaço de consolidação, construção e partilha de saberes com 

recurso a instrumentos pedagógicos diversificados e com orientação de um professor. Podendo ser 

frequentada por livre iniciativa dos alunos ou em consonância com o Gabinete de Mediação 

Comportamental. 

Os objectivos que a consubstanciam são os seguintes: 

- Motivar os alunos para progressivamente passarem de um conhecimento simples e concreto para 

um conhecimento mais elaborado, complexo e conceptualizado; 

- Consolidar e aprofundar conhecimento; 

- Tirar dúvidas. 

 

c. Gabinete de Mediação Comportamental  

 Este gabinete surgiu da preocupação relativa ao aumento de indisciplina na escola sede. Os 

professores integrantes deste Gabinete pretendem contribuir para um reforço do papel da Direcção e dos 

Directores de Turma, no que diz respeito a situações comportamentais e que passa pelo acompanhamento 

e procura de soluções, relativamente a situações que desestabilizam o ambiente da escola e que envolvem 

os alunos.  

Nesta perspetiva o projeto prevê as seguintes funções e tarefas por parte dos elementos que 

constituem o gabinete: 

- Apoiar a direção, quando os alunos aí se dirigem com queixas ou são conduzidos por funcionários 

devido a problemas de comportamento 

- Receber e acompanhar alunos mandados sair da sala de aula por motivos de ordem disciplinar e 

com uma tarefa a cumprir 

- Manter actualizado o registo de ocorrências disciplinares, informando os Directores de Turma 

- Nomeação de Professores-Tutores para acompanhamento de casos excepcionais de alunos com 

graves problemas de comportamento 

- Reflexão sobre a actuação deste gabinete e constante procura de soluções para situações que 

possam surgir em parceria com toda a comunidade educativa. 

 

d. Prémio Guilherme de Corni 

 Este prémio de mérito escolar, tem por objetivo incentivar, reconhecer e premiar as atitudes 

positivas evidenciadas e o aproveitamento das capacidades dos alunos, baseadas em: 

- Resultados escolares de nível excelente 

- Participação em actividades curriculares e extracurriculares de qualidade 

- Atitudes exemplares e socialmente reconhecidas. 

 Será atribuído anualmente aos alunos que satisfaçam os requisitos acima referidos, por ano de 

escolaridade, nos 2.º e 3.º ciclos. 
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10. ESTRUTURAS DE FUNCIONAMENTO 
  

Tendo em conta os meios e objectivos 

definidos anteriormente, este agrupamento de 

escolas dispõe de uma estrutura e órgãos em 

constante adaptação e adequação às solicitações 

da evolução deste projecto educativo e das 

solicitações e expectativas da comunidade, no 

quadro da legislação de referência em vigor. 

 Fazem parte integrante deste projecto 

educativo e são instrumento operacional do 

mesmo, os planos curriculares das escolas e os 

planos anuais de actividades durante a vigência 

deste projecto educativo. São igualmente 

considerados instrumentos indissociáveis do 

mesmo, todos os regimentos e regulamentos em 

vigor no agrupamento, os quais deverão ser devidamente anexados. 

 Definidas no Regulamento Interno do Agrupamento, tendo como quadro de referência imperativa a 

legislação em vigor, as estruturas organizacionais e funcionais que implementarão este projecto educativo 

são: 

 
10.1. Organograma 
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11. PARCERIAS 
 

As ligações institucionais, nomeadamente ao nível do associativismo local, têm permitido a 

utilização de meios até aqui indisponíveis de outra forma. Falamos de equipamentos como auditórios, 

espaços de realização de actividades de educação física e polivalentes, em que a cooperação entre este 

agrupamento e as colectividades tem possibilitado uma melhoria da qualidade do ensino e dos serviços 

prestados à comunidade educativa, através do irmanar de esforços e vontades.  

 A aposta em novos protocolos e a maximização da implementação dos já existentes é, pois, uma 

das formas mais viáveis de reforço no relacionamento interinstitucional. 

 Prepara-se desde já uma intensificação do relacionamento interinstitucional com a estrutura 

museológica em criação em Atouguia da Baleia, num contexto de apoio à educação ambiental/patrimonial 

e no domínio de participação cívica, de desenvolvimento de projectos e operacionalização de protocolos. 

 Neste sentido, é importante referir o desenvolvimento das seguintes parcerias e/ou protocolos com 

entidades locais, concelhias, regionais e nacionais: 

 

1.   Câmara Municipal de Peniche 

2.   Juntas de Freguesia (Atouguia da Baleia, Ferrel e Serra d’El Rei) 

3.   Centro Paroquial 

4.   Centro de Saúde de Peniche 

5.   Centro de Formação de Professores Centro-Oeste 

6.   Comissão de Protecção a Crianças e Jovens em Risco de Peniche 

7.    Segurança Social 

8.    Museu Municipal de Peniche 

9.    Fundação Calouste Gulbenkian 

10. Universidade de Lisboa 

11. Rede de Bibliotecas Escolares 

12. ADEPE 

13. CERCIP/CREAP 

14. Bombeiros Voluntários de Peniche 

15. PSP/GNR/Escola Segura 

16. Escola Secundária de Peniche 

17. Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

18. Centro de Canoagem do Oeste 

19. União Filarmónica 1.º de Dezembro, sita em Atouguia da Baleia 

20. Associação Recreativa e Cultural de Casal Moinho 

21. Associação Cultural da Bufarda 

22. Centro de Cultura e Recreio de Geraldes 

23. Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense 

24. Associação Cultural e Recreativa “A Serrana” 

25. Associação Recreativa da Ribafria 

26. Associação Patrimonium 

27. Associação Espeleológica de Óbidos 

28. Grupo Desportivo Atouguiense 

29. Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
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12. AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PROJECTO 
 

A avaliação deste projeto constitui um valor fundamental na adequação do mesmo e no que se refere à 

sua articulação interna. O processo de avaliação do Projecto Educativo será encarado como um contributo 

importante para assegurar os pressupostos da qualidade educativa no Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia. Entendemos a avaliação como um processo que permite obter informações úteis acerca do 

desenvolvimento do projecto que orienta a acção educativa e organizacional, do envolvimento dos actores 

e da adequação das realizações face aos problemas identificados. Assim sendo, o desenvolvimento de 

momentos de avaliação do próprio projeto é fundamental para promover a co-responsabilização de todos 

os implicados; a compreensão dos factores que estão na origem do (in)sucesso das escolas e que, 

simultaneamente se constituem em desafios para a busca de novas soluções educativas servindo de guia à 

tomada de decisões e redefinição de estratégias. 

 

12.1. Intervenientes:  

 

 Enquadrando-se nos considerandos anteriores, existe uma comissão especificamente mandatada 

para desenvolver o projecto de auto-avaliação do projecto educativo, a qual deve alargar o respectivo 

escopo à avaliação do próprio agrupamento, estabelecendo uma calendarização e uma planificação de 

intervenções faseadas que permitam um quadro diagnóstico e de caracterização do funcionamento e 

dos resultados produzidos pela instituição. 

 

  12.2. Instrumentos de Avaliação:  

 

 Para que a avaliação possa ser realizada de uma forma adequada e participada pela Comunidade 

Educativa, é relevante a elaboração de diferentes instrumentos, nomeadamente, inquéritos, modelos de 

avaliação de actividades, relatórios, actas, etc... que permitam obter dados que confiram à avaliação 

maior objectividade. A avaliação variando em função do tipo de indicadores e de instrumentos 

utilizados, deve decorrer do cruzamento de:  

a. Resultados escolares expressos nas avaliações de fim de período e de ano mas, que só por si são 

manifestamente insuficientes para concluirmos sobre a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem. 

b. Análise do grau de evolução verificado face às competências que constituem o perfil de saída 

dos alunos desde o Jardim-de-infância e ao longo de cada um dos ciclos do Ensino Básico. 

c. Grau de participação dos pais e encarregados de educação e dos restantes actores educativos, 

com nítido reflexo nas expectativas relativas ao ambiente escolar e no envolvimento em acções 

para a sua melhoria. 

d. Condições de estabilidade emocional e profissional, motivação, empenho e formação dos 

profissionais. 

e. Continuidade de projectos com bons resultados. 

f.  Programação, desenvolvimento e qualidade das actividades visando a integração dos 

conhecimentos e a adopção de atitudes de cidadania. 

g. Análise do grau de concretização das actividades e dos objectivos que lhes estão subjacentes. 

 

 Deverá ser apresentado ao Presidente do Conselho Geral do Agrupamento, anualmente, até 31 de 

Julho, um relatório elaborado pelo referido grupo de trabalho, contendo análise consubstanciada e 

conclusões relativas à implementação do presente projecto educativo. 
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12.3. Momentos de Avaliação:  

 

 A avaliação do Projecto Educativo concretiza-se ao longo do tempo em reuniões dos diversos 

órgãos de gestão e estruturas de orientação educativa, das quais resultam actas e relatórios; em 

reuniões específicas de fim de ano, onde se confrontam objectivos, processos e resultados. O relatório 

será apreciado em reunião ordinária do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, anualmente, para 

que sejam retiradas as devidas conclusões e divulgadas, adequadamente, junto da comunidade. 

 O Projecto Educativo é um espaço em permanente construção, dinâmico na sua essência, aberto à 

inovação e à partilha, permitindo assim um constante aperfeiçoamento, logo uma avaliação 

permanente, participativa e formativa. 

 O presente Projecto Educativo deverá vigorar durante um período mínimo de 3 anos, contados a 

partir da data da respectiva homologação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


