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Tema integrador 

“Comunidade, conhecimento e cidadania – crescer pelo saber” 

 

I – Introdução 

Este Projeto Educativo terá uma duração coincidente com o atual mandato dos órgãos de 

gestão do Agrupamento, constituindo, pois, um instrumento basilar em matéria de 

planeamento e de desenvolvimento de toda a atividade científico-pedagógica.  

Além de apresentar uma caraterização, numa perspetiva essencialista, da realidade física, 

socioeconómica e cultural em que se insere e das caraterísticas da comunidade educativa 

(inevitavelmente dinâmicas), procura ainda traçar diretrizes em matéria de orientação 

pedagógica e no tocante ao rumo que o Agrupamento pretende seguir em todas as 

cambiantes associadas à atividade educacional que é, em boa verdade, a sua primordial, se 

não única, razão de ser.  

Com o objetivo de apresentar uma visão abrangente das dinâmicas do Agrupamento e tendo 

em vista uma melhor compreensão da diversidade de atividades que no mesmo se desenvolve 

e se vai continuar a encetar, aflora-se a oferta educativa que o mesmo disponibiliza e promove 

e dá-se uma perspetiva das atividades de complemento curricular que são levadas a bom 

porto, assim como do conjunto de parcerias e protocolos que permitem a concretização de 

projetos aliciantes que também vão para lá da atividade curricular propriamente dita e que 

proporcionam experiências enriquecedoras e que contemplam a especificidade dos alunos.  

Na convicção de que, apesar das mais-valias que o trabalho educativo desenvolvido em todo o 

Agrupamento encerra, algumas das quais plasmadas na elencagem dos denominados pontos 

fortes e nas próprias oportunidades, existem ainda lacunas a colmatar, este documento não se 

coíbe de assumir a existência de áreas a melhorar e de constrangimentos que se impõe ir 

debelando ou, pelo menos, atenuando, no intuito de se perseguir níveis de qualidade e de 

satisfação geral cada vez mais elevados.  

Tendo em vista a prossecução dos desideratos supra enunciados, optou-se por definir, de 

forma tanto quanto possível concisa e incisiva, a missão global deste Agrupamento, alicerçada 



 
_______________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE 

 
 

4 
Projeto Educativo 2014 - 2017 

numa visão crítica do mesmo e em determinados pilares essenciais para o desenvolvimento de 

um ensino capaz de responder às melhores expectativas de toda a comunidade educativa e de 

patentear a necessária atenção à diversidade da população escolar, assim como em valores 

tidos como estruturantes no percurso formativo de todos os alunos. A definição dos objetivos 

e metas a alcançar é o corolário lógico de um Projeto Educativo que parte do diagnóstico da 

realidade, nas suas múltiplas vertentes, e da definição de linhas de rumo que, naturalmente, 

não poderiam deixar de ter em consideração o modelo de desenvolvimento educativo definido 

pelo Ministério da Educação e Ciência. 
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II - Diagnóstico estratégico 

1. Caraterização do Agrupamento 
 

1.1. Contextualização 

 

No que se refere à organização da rede de ensino pré-escolar e básico, o território concelhio encontra-

se distribuído por três agrupamentos de escolas – o Agrupamento de Escolas de Vila Verde, o 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva e o Agrupamento de Escolas de Prado, sendo 

que a Escola Secundária de Vila Verde também apresenta algumas turmas deste nível de ensino. O 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde resultou da agregação dos anteriores agrupamentos de escolas 

de Vila Verde e Monsenhor Elísio Araújo, enquanto o Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do 

Neiva, como o próprio nome indica, resultou da fusão dos precedentes agrupamentos de escolas de 

Moure e de Ribeira do Neiva. Já o Agrupamento de Escolas de Prado manteve a configuração anterior. 

(vide imagem 2) 

A prossecução de estudos dos alunos que concluem o ensino básico é assegurada pela Escola 

Secundária de Vila Verde, que continua a existir autonomamente,e pela Escola Profissional Amar Terra 

Verde (EPATV), igualmente situada na sede concelhia, mas também com polos nos municípios de 

Amares e Terras de Bouro.  
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 Imagem 1 – Situação anterior 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde 
 
Agrupamento de Escolas do Pico de Regalados 
 
Agrupamento de Escolas de Ribeira do Neiva 
 
Agrupamento de Escolas de Moure 
 
Agrupamento de Escolas Prado 
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 Imagem 2 - Situação atual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_______________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE 

 
 

8 
Projeto Educativo 2014 - 2017 

1.2. Geografia 

 

Este Agrupamento situa-se no nordeste do município de Vila Verde, abrangendo uma área 

significativa de todo o território concelhio. Localizado no distrito de Braga e numa posição 

central da província do Minho, confina, a norte, com o concelho de Ponte da Barca, a oeste 

com os municípios de Barcelos e Ponte de Lima, a este com Terras de Bouro e a sudeste com 

os concelhos de Amares e Braga, neste último caso separado por duas fronteiras naturais: o rio 

Homem e o rio Cávado, respetivamente. Por se encontrar situado na zona média da bacia do 

Cávado, a exemplo do que sucede com o Município de Braga, realiza a transição entre o litoral 

e as zonas interiores da bacia do Cávado. 

O concelho de Vila Verde compreende uma área territorial de cerca de 228,7 km2 e a 

população total aproxima-se dos 48000 habitantes, distribuídos por 33 freguesias e/ou uniões 

de freguesias. O clima é temperado marítimo, com temperaturas médias anuais na ordem dos 

15 graus Celsius, bastante húmido no Inverno e quente e seco no Verão. 

 

1.3. Caraterização histórico-cultural  

 

Embora Vila Verde seja um município relativamente recente, pois nasceu em 24 de outubro de 

1855, em resultado da reforma administrativa encetada na Regeneração que extinguiu vários 

coutos e/ou concelhos (Aboim da Nóbrega, Cervães, Larim, Penela, Pico de Regalados, Prado, 

Valdreu e Vila Chã), o território concelhio apresenta uma história rica e multifacetada. Além de 

vestígios do megalitismo, como as mamoas que se agrupam na Necrópole de Chá do Bustelo 

(Dossãos, Gondiães e Prado S. Miguel), e castros, com destaque para a Citânia de S. Julião, em 

Coucieiro, avultam também alguns vestígios da romanização, designadamente pontes e 

estradas: as fundações da ponte de Goães e os marcos miliários -Via Romana XIX.  

Do período medieval existe igualmente um património digno de registo, entre os quais torres, 

igrejas e mosteiros como os que podem ser visitados em Carreiras S. Miguel (Torre de 

Penegate), em Oriz Santa Marinha (Torre dos Coimbras) e em Coucieiro (igreja do século XII 

que foi objeto de nova intervenção no século XIX). Uma palavra ainda para a existência de 

algumas pontes edificadas em plena Idade Média, nomeadamente a Ponte da Agrela, em 

Covas, a Ponte de Permedelos, em Valões, a Ponte do Couto, em Moure, e a Ponte de S. 
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Vicente, sobre o rio Homem. A Igreja Matriz de Aboim da Nóbrega é um relevante exemplar da 

arquitetura religiosa maneirista do século XVI. A aristocracia também se instalou nestas 

paragens durante o século XVII, investindo na edificação de belas casas abrasonadas. No 

século seguinte, a riqueza suscitada pelo crescente afluxo de ouro do Brasil propiciou a 

construção de alguns belos edifícios de estilo barroco, nomeadamente o grupo escultórico que 

circunda a igreja de Soutelo, e este mesmo edifício religioso, a Casada Torre, igualmente em 

Soutelo, assim como as igrejas de Sabariz, Oriz Santa Marinha e Pico de Regalados. 

O património tangível é ainda enriquecido por uma etnografia rica e diversificada, sendo de 

realçar a tradição dos Lenços de Namorados, uma produção artesanal com alguma expressão 

na economia local e uma gastronomia ímpar. 

O Museu Terra de Regalados, sedeado na Vila de Pico de Regalados, apresenta uma estrutura 

constituída por duas secções. Uma secção, vocacionada para a exposição de Arte Sacra, reúne 

o espólio de arte sacra da paróquia, albergando cerce de uma centena de peças de culto e uso 

religioso. Este rico espólio, datado entre o século XVI e o século XX, contempla estatuária, 

paramentos, talha, metais, bibliografia e diversos documentos. A outra secção destina-se ao 

Museu Etnográfico da região. Com um espólio de reconhecido valor histórico e patrimonial, o 

Museu Terra de Regalados constitui um espaço privilegiado para a realização de visitas de 

estudo e/ou outras atividades de complemento e/ou enriquecimento curricular, circunstância 

que suscitou a celebração de um protocolo de colaboração com este agrupamento.  

Por iniciativa do Município e mercê da aposta em parcerias com instituições e associações 

concelhias, são vários os eventos promovidos ao longo do ano para manter vivas as tradições e 

as marcas de uma genuína e ancestral cultura popular, assim como para estimular a 

criatividade e impulsionar a economia, designadamente a iniciativa Namorar Portugal, a Bienal 

Internacional de Arte Jovem, com a variante “Bienal de Arte na Escola”, “Sá de Miranda por 

Terras de Vila Verde – Feira Quinhentista”, as festividades em honra de Sto. António e a Festa 

das Colheitas.  

 

1.4. Educação, cultura, desporto e lazer 

 

Além da Escola Secundária de Vila Verde, da Escola Profissional Amar Terra Verde, dos 

agrupamentos de escolas de Vila Verde, Prado e Moure e Ribeira do Neiva, o Concelho de Vila 

Verde beneficia também da intensa atividade da Academia de Música de Vila Verde, em 
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funcionamento no renovado edifício do Centro de Artes e Cultura, frequentada por centenas 

de crianças e jovens, que aposta numa completa formação musical e dinamiza e participa em 

diversos eventos culturais e musicais, desenvolvendo igualmente um projeto de Ensino 

Articulado da Música com este Agrupamento. A Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela 

é um outro importante parceiro no plano da promoção da cultura e da divulgação do 

conhecimento. 

A generalização da prática desportiva e a melhoria das condições de lazer foram impulsionadas 

com a construção de vários polidesportivos e piscinas e com a requalificação das instalações 

do Clube Náutico de Prado e da praia fluvial do Faial. A parceria existente entre este 

Agrupamento e o Clube Náutico de Prado tem proporcionado aos alunos da EB de Vila Verde a 

prática da canoagem no âmbito do Desporto Escolar. De igual modo, a parceria com a EPATV 

permitiu o renascimento de um grupo-equipa de natação na EB de Vila Verde. 

 

1.5. Organização social e económica 

 

A conjuntura económica desfavorável que o país atravessa reflete-se, naturalmente, nesta 

região, nomeadamente no que ao crescimento do desemprego e da emigração concerne e 

também em matéria de recrudescimento do empobrecimento e da desestruturação das 

famílias.  

Neste capítulo, importa ressaltar o trabalho de parceria que tem vindo a ser encetado entre 

este Agrupamento e a Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde ao nível da realização de 

estágios curriculares e pré-profissionalizações de alunos da EB de Vila Verde, assim como, com 

a Casa do Povo da Vila de Pico de Regalados e com a Associação Cultural Recreativa, 

Desportiva e de Solidariedade Social de Pico de Regalados. A ação social desenvolve-se 

igualmente mercê do trabalho que é realizado pelas IPSS e pela Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Verde que desenvolve um profícuo trabalho de cooperação e 

articulação com este Agrupamento.  

A economia apresenta duas facetas essencialmente distintas nas zonas norte e sul do território 

de influência pedagógica deste Agrupamento. Na parte mais a norte, predomina uma 

economia de base agro-pastoril. Quando caminhamos para sul, atenua-se a feição rural do 

território em benefício de uma maior preponderância da indústria, do comércio e dos serviços. 

Na periferia da sede concelhia, no Parque Industrial de Gême, laboram empresas inovadoras 
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que valorizam algumas das potencialidades locais. Em Soutelo, o Centro de Dinamização 

Empresarial e a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica potenciam o empreendedorismo 

e estimulam a aposta na inovação tecnológica. Igualmente com sede em Soutelo, a Adere-

Minho - Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho está vocacionada para a 

valorização do potencial endógeno do Minho e para a promoção do desenvolvimento 

integrado da região, centrando a sua atividade na formação profissional e na promoção da 

atividade artesanal. 

 
 
1.6. Evolução demográfica 
 
 

   
População residente -Variação entre 2001 e 2011 

(%) 

   

   
Var. Total 

Grupos etários 

 

População 
Total 
2001 

População 
Total 
2011 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais 

Vila Verde 46579 47888 2,81 -12,70 -23,58 12,89 20,99 

Aboim da Nóbrega 1155 987 -14,55 -38,89 -37,82 -0,60 -5,77 

Arcozelo 455 405 -10,99 -17,02 -53,68 8,02 0,00 

Atães 616 659 6,98 -5,10 -45,83 16,33 52,88 

Atiães 551 520 -5,63 -7,07 -20,00 -1,57 -4,10 

Azões 343 314 -8,45 -26,25 -17,02 -1,35 2,94 

Barbudo 1848 2400 29,87 18,80 -18,35 45,15 53,36 

Barros 392 335 -14,54 -42,86 -21,15 -5,03 -1,30 

Cabanelas 2015 2102 4,32 -13,69 -12,96 15,03 26,42 

Cervães 2027 1981 -2,27 -17,08 -25,97 1,82 29,27 

Codeceda 212 172 -18,87 -38,24 -29,03 -17,58 -3,57 

Coucieiro 511 531 3,91 -11,54 -15,79 19,11 -5,41 

Covas 503 396 -21,27 -62,61 -29,58 -8,37 3,92 

Dossãos 511 500 -2,15 -15,89 -38,10 7,11 48,33 

Duas Igrejas 1407 1291 -8,24 -28,83 -19,51 -8,60 20,14 

Esqueiros 528 493 -6,63 -33,64 -25,88 2,14 33,96 

Freiriz 1142 1099 -3,77 -26,04 -33,02 8,21 39,13 

Geme 474 551 16,24 21,18 -14,47 15,85 46,27 

Goães 598 546 -8,70 -29,36 -30,43 6,61 -1,71 

Godinhaços 462 380 -17,75 -44,16 -45,00 -9,18 5,50 

Gomide 253 228 -9,88 -2,94 -55,56 -3,85 13,64 
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Quadro 6 – censos 2011 
 

Gondiães 418 347 -16,99 -36,96 -41,10 1,08 -13,24 

Gondomar 87 71 -18,39 -53,33 66,67 -35,71 12,50 

Laje 2244 2895 29,01 21,47 -3,12 40,75 34,44 

Lanhas 535 581 8,60 3,19 -34,00 22,39 23,29 

Loureira 1013 1152 13,72 -0,50 -23,76 18,53 83,33 

Marrancos 548 504 -8,03 -11,70 -51,49 1,46 18,99 

Mós 321 323 0,62 -8,20 -38,60 10,74 24,07 

Moure 1593 1421 -10,80 -26,22 -37,05 3,25 3,96 

Nevogilde 319 324 1,57 -18,33 -5,56 6,45 18,00 

Oleiros 1106 1169 5,70 -6,58 -15,25 11,27 32,35 

Parada de Gatim 781 793 1,54 -23,16 0,00 9,34 20,37 

Passó 237 208 -12,24 -51,02 22,22 -7,14 -4,76 

Pedregais 362 331 -8,56 -16,13 -41,82 2,91 -4,11 

Penascais 281 255 -9,25 -39,13 3,03 -4,65 -4,11 

Pico 596 610 2,35 -23,39 -2,25 7,83 22,55 

Pico de Regalados 865 845 -2,31 -5,22 -40,40 8,28 8,28 

Ponte 561 483 -13,90 -20,65 -40,66 -3,03 -12,28 

Portela das Cabras 256 278 8,59 -5,00 -40,48 8,40 69,77 

Rio Mau 738 667 -9,62 -18,80 -34,78 -4,11 3,03 

Sabariz 353 443 25,50 36,51 -14,81 38,29 13,11 

Sande 592 591 -0,17 -12,82 -23,68 19,32 -10,31 

Vila de Prado 4381 4472 2,08 -14,51 -18,81 8,02 34,51 

Oriz (Santa Marinha) 404 336 -16,83 -35,14 -43,66 -12,06 21,67 

Carreiras (Santiago) 445 377 -15,28 -25,30 -45,45 -14,95 28,17 

Escariz (São Mamede) 395 388 -1,77 -17,86 -42,47 9,33 21,92 

Escariz (São Martinho) 354 361 1,98 -28,57 -27,27 1,55 88,10 

Valbom (São Martinho) 253 185 -26,88 -56,82 -37,50 -25,42 3,92 

Carreiras (São Miguel) 623 553 -11,24 -25,93 -25,24 -9,06 20,69 

Oriz (São Miguel) 267 235 -11,99 -18,37 -28,21 -4,35 -10,94 

Prado (São Miguel) 727 717 -1,38 -5,93 -45,21 18,81 2,08 

Valbom (São Pedro) 294 249 -15,31 -53,57 -15,91 -2,88 -7,27 

Soutelo 1986 2102 5,84 -0,86 -31,90 19,92 9,77 

Travassós 217 218 0,46 -30,77 20,00 5,88 15,15 

Turiz 1385 1746 26,06 17,17 -20,97 48,95 25,81 

Valdreu 648 516 -20,37 -50,00 -39,13 -20,43 6,21 

Valões 183 195 6,56 -14,81 -4,35 8,33 20,41 

Vila Verde 3813 4647 21,87 -0,35 -2,96 33,20 58,33 

Vilarinho 395 410 3,80 -28,72 17,86 23,12 -11,11 



 
_______________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE 

 
 

13 
Projeto Educativo 2014 - 2017 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, entre 2001 e 2010, a população concelhia 

cresceu 2,81%, situando-se nos 47 888 residentes. Aboim da Nóbrega e Valdreu, as freguesias 

mais a norte, na área geográfica de influência deste Agrupamento, sofreram um decréscimo 

significativo, -14,55 e -20,37%, respetivamente, fazendo jus à tendência para o 

envelhecimento da população e para a desertificação das zonas mais periféricas onde os mais 

jovens não encontram condições para abraçar um projeto de vida desafiante. O mesmo 

aconteceu com as freguesias de Barros, Codeceda, Covas, Gomide, Gondiães, Gondomar, Oriz 

Santa Marinha, Oriz S. Miguel e Ponte S. Vicente, entre outras freguesias do concelho a braços 

com a falta de investimentos económicos que reforcem a sua atratividade e possam assim 

inverter o fluxo populacional para os centros urbanos e principalmente para o exterior do país. 

Barbudo, que passou a ter 2400 residentes, Geme, com 551 residentes, Turiz, com 1746 

residentes, e Vila Verde, com um total de 4647 residentes, foram algumas das freguesias com 

uma evolução positiva mais acentuada, tendo assim logrado crescer 29,87, 16,24, 26,06 e 

21,87 pontos percentuais, respetivamente. A população da Loureira, com um total de 1152 

habitantes, conheceu uma evolução positiva de 13,72%. Atães, com 659 habitantes, conheceu 

um aumento pouco expressivo de 6,98%; Lanhas conheceu uma variação demográfica positiva 

de 8,60%, porquanto passou de 535 para 581 habitantes. Esqueiros, embora com uma 

localização geográfica favorável, encostada à sede concelhia, viu decrescer a sua população 

total de 528 para 493 residentes, o que perfaz uma variação negativa 6,63%, ao passo que 

Sabariz, igualmente junto à sede do município, beneficiou de um crescimento populacional 

digna de registo, subindo de 353 para 443 habitantes, um saldo positivo de 25,50%.  

Os dados recolhidos nos censos de 2011 atestam igualmente a tendência generalizada para a 

população jovem, abaixo dos 24 anos de idade, sofrer uma maior sangria, enquanto a 

população mais envelhecida, com 65 ou mais anos de idade, ao invés, salvo algumas exceções, 

conhece uma variação positiva, particularmente nas freguesias de Atães (52,88%), Barbudo 

(53,36%), Turiz (25,81%), Valões (20,41%), Vila Verde (58,33%), Dossãos (48,33%), Esqueiros 

(33,96%), Loureira (83,33%) e Pico S. Cristóvão (22,55%). Perspetiva-se, por conseguinte, pelo 

menos a curto e médio prazo, uma propensão para o envelhecimento populacional, já 

bastante preocupante em algumas zonas do território, se acentuar, reduzindo ainda mais a 

população escolar e a capacidade de renovação geracional. Neste particular, é deveras 
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preocupante o facto de na população entre os 0 – 14 anos apenas as freguesias de Gême, Lage 

e Lanhas apresentarem uma evolução demográfica positiva. 

 

1.7. Comunidade educativa 
 
Os dados que se seguem revestem-se de um caráter transitório, dado o dinamismo que, 

naturalmente, lhes está subjacente, mas consubstanciam uma referência neste ponto de 

partida que constitui o diagnóstico de uma realidade cujo devir, em bom rigor, não é possível 

controlar. 

 
 

1.7.1. Total de alunos 
2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ - ESCOLAR 

3 anos 130 

4 anos 166 

5 anos 173 

6 anos 5 

Total 474 

1º Ciclo 

1.ºAno 224 

2.ºAno 286 

3.ºAno 231 

4.ºAno 246 

Total 932 

2.º e 3.º Ciclos 

5.º  ano 251 

6.º  ano 312 

7.º ano 237 

8.º ano 222 

9.º ano 234 

CEF 15 

Cursos Vocacionais dos 2.º e 3.º ciclos  79 

Total  1349 

Total de Alunos do Agrupamento 2755 
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1.7.2. N.º de alunos de jardim-de-infância 
2014-2015 

JI Salas 3A 4A 5A 6A TOTAL 

EB1/JI Real-Barbudo 1 7 8 4 1 20 

EB1/JI Esqueiros 1 6 10 8 1 25 

EB1/JI Geme 1 10 2 8 2 22 

Lanhas 1 4 7 5 0 16 

Loureira 1 2 6 11 0 19 

EB1/JI Sabariz 1 4 2 6 0 12 

EB1/JI Sande 1 5 8 7 0 20 

  

Atães 1 5 8 2 0 30 

2 9 3 3 0 

Aboim 1 4 5 5 0 14 

Oriz S. Miguel 1 5 7 10 0 22 

 

Gondiães 1 4 6 1 0 11 

 

Pico de Regalados  

1 5 11 8 0 47 

2 0 15 8 0 

Centro Escolar 

Monsenhor Elísio 

Araújo 

1 0 11 10 0 38 

2 10 5 2 0 

 

Alívio-Soutelo 

1 4 6 6 0 31 

2 5 5 5 0 

 

Cruz-Soutelo 

1 2 9 3 0 28 

2 6 3 5 0 

 

Turiz 

1 3 4 7 0 28 

2 3 6 5 0 

 

Centro Escolar de 

Vila Verde 

1 7 3 13 0 91 

2 6 3 14 0 

3 4 7 8 0 

4 7 9 9 0 
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1.7.3. N.º de alunos do 1.º ciclo 

2014-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total 26 127 169 173 4 474 

EB1´S Nº Salas 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano TOTAL 

Real – Barbudo 4 13 16 13 15 57 

Parede - Esqueiros 2 10 8 6 5 29 

Igreja – Geme 2 5 9 9 3 26 

Igreja – Lanhas 2 10 12 13 12 47 

Soutelo – Alivio 2 4 8 9 8 29 

Soutelo – Cruz 4 15 15 17 20 67 

Telheirinhas - Turiz 3 12 9 19 9 49 

Centro Escolar VVD 16 58 75 77 84 294 

Oriz S. Miguel 2 12 8 14 9 43 

Sande 2 6 8 7 8 29 

Atães 3 13 20 14 17 64 

Aboim da Nóbrega 2 6 10 9 7 32 

Centro Escolar MEA 10 33  41 57 35 166 

TOTAL   56        197 239 264 232 932 
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1.7.4. Alunos subsidiados 

2014-2015 
 

2.º ciclo 3.º ciclo Total 

Escalão A Escalão B Escalão A Escalão B  

753 163 161 207 222 

 

1.7.5. Pessoal docente 

Pré-escolar 

N.º de 

Educadores  

Estabelecimento 

4 Centro Escolar de Vila Verde 

2 Cruz - Soutelo 

2 Alívio - Soutelo 

2 Telheiras - Turiz 

1 Igreja - Lanhas 

1 Igreja - Gême 

1 Real - Barbudo 

1 Paredes - Esqueiros 

1 Arinho - Sabariz 

1 Loureira 

2 Pico de Regalados 

2 Monsenhor Elísio Araújo/Centro 

Escolar 

1 Aboim da Nóbrega 
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1 Sande 

1 Oriz S. Miguel 

1 Gondiães 

1 Atães 

4 Mobilidade 

1  LSV 

Total: 30 

 

1.º ciclo 

N.º de 

Professores 

Estabelecimento 

2 Aboim da Nóbrega 

2 Alívio - Soutelo 

2 Atães 

4 Barbudo 

4 Cruz - Soutelo 

2 Esqueiros 

2 Gême 

2 Lanhas 

2 Oriz S. Miguel 

2 Sande 

3 Turiz 

10 Monsenhor Elísio Araújo 

15 Escola Básica n.º 2 de Vila 

Verde (Centro Escolar de 
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Vila Verde) 

1 Coordenador do Centro 

Escolar de Vila Verde 

1 Apoio Educativo 

1 Bibliotecários 

1 Dispensa da componente 

letiva 

Total: 56 

 

2.º e 3.º ciclos 

N.º de 

Professores 

Grupo de 

recrutamento 

Estabelecimento Departamento 

3 200 - Português e 

Estudos 

Sociais/História 

EB de Vila Verde Ciências Sociais e 

Humanas 

3 200 - Português e 

Estudos 

Sociais/História 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Ciências Sociais e 

Humanas 

4 210 – Português e 

Francês 

EB de Vila Verde Línguas 

6 220 – Português e 

Inglês 

EB de Vila Verde Línguas 

3 (1 em 

comissão de 

serviço) 

220 – Português e 

Inglês 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Línguas 

8 230 – Matemática 

e Ciências da 

Natureza 

EB de Vila Verde Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

5 230 – Matemática 

e Ciências da 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Matemática e 

Ciências 
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Natureza Experimentais 

7 240 - Ed. Visual e 

Tecnológica 

EB Vila Verde Expressões 

3 240 - Ed. Visual e 

Tecnológica 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Expressões 

2 250 – Educação 

Musical 

EB Vila Verde Expressões 

1 250 – Educação 

Musical 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Expressões 

3 260 – Educação 

Física 

EB Vila Verde Expressões 

2 260 – Educação 

Física 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Expressões 

2 290 – E.M.R.C. EB Vila Verde Ciências Sociais e 

Humanas 

1 290 – E.M.R.C. EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Ciências Sociais e 

Humanas 

9 300 e 320 – 

Português e 

Francês 

EB Vila Verde Línguas 

8 300 e 320 – 

Português e 

Francês 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Línguas 

3 330 - Inglês EB Vila Verde Línguas 

2 330 - Inglês EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Línguas 

4 400 - História EB Vila Verde Ciências Sociais e 

Humanas 

3 (1 Comissão 

de Serviço) 
400 - História EB Monsenhor Elísio 

Araújo 
Ciências Sociais e 

Humanas 



 
_______________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE 

 
 

21 
Projeto Educativo 2014 - 2017 

2 420 - Geografia EB Vila Verde Ciências Sociais e 

Humanas 

1 420 - Geografia EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Ciências Sociais e 

Humanas 

6 500 - Matemática EB Vila Verde Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

5 500 - Matemática EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

4 510 - Física e 

Química 

EB Vila Verde Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

3 510 - Física e 

Química 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

3 520 – Biologia e 

Geologia 

EB Vila Verde Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

2 520 – Biologia e 

Geologia 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

1 550 - Informática EB Vila Verde Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

1 550 - Informática EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Matemática e 

Ciências 

Experimentais 

2 600 – Artes 

Visuais 

EB Vila Verde Expressões 

2 600 – Artes 

Visuais 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Expressões 
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1 610 - Música EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Expressões 

4 620 – Educação 

Física 

EB Vila Verde Expressões 

3 620 – Educação 

Física 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Expressões 

8 910 – Educação 

Especial 

EB Vila Verde Educação Especial 

5 910 – Educação 

Especial 

EB Monsenhor Elísio 

Araújo 

Educação Especial 

Total: 136 

 

Tipo de vínculo do corpo docente 

Quadro de Agrupamento Quadro de Zona 

Pedagógica 

Contratado 

111 25 1 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 1 

 

1.7.6. Pessoal não docente 

Função N.º 

Assistentes técnicos 10 

Assistentes operacionais 84 + 13 da Câmara Municipal de Vila Verde 
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1.7.7. Estrutura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdiretor e 

adjuntos 

Diretor 

Conselho geral 

Conselho Pedagógico 

Coordenador das 

bibliotecas  

Coordenadores de 

diretores de turma 

Coordenadores de 

departamentos e 

coordenadores de 

ano do 1.º ciclo 

Coordenador do PAA 

Coordenador da EB 

Monsenhor Elísio 

Araújo 

Coordenadores de 

estabelecimento 

Conselho 

Administrativo 

Secretariado 

de exames 

SPO PTE  
Formação 

Serviços 

Administrativos 

Assistentes 

Operacionais 

Unidades de 

Multideficiência 

Autoavaliação 
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1.7.8.Horários 

Atividades letivas 

Estabelecimentos de ensino Horário 

EB Monsenhor Elísio Araújo 

(EBMEA) 

08h25 – 16h45 

EB Vila Verde (EBVV) 08h25 – 18h30 

Centro Escolar Monsenhor Elísio 

Araújo 

09h00 – 17h30* 

Centro Escolar de Vila Verde 09h00 – 17h30* 

* Sem prolongamento de horário 

 

2. Oferta educativa 

A oferta educativa/formativa do Agrupamento contempla os cursos/modalidades de ensino 

seguintes: 

Educação Pré-escolar 

A educação pré-escolar encontra-se distribuída de forma a permitir a frequência de todas as 

crianças em idade pré-escolar. 

1.º ciclo 

O 1.º ciclo do ensino básico cobre, igualmente, toda a ampla área geográfica do Agrupamento, 

embora com maior concentração de alunos nos centros escolares de Vila Verde e Monsenhor 

Elísio Araújo.  

Unidade de Apoio Especializado para alunos com multideficiência e surdo cegueira congénita 

(Pré-escolar e Primeiro Ciclo), na Escola Básica n.º 2 de Vila Verde. 

Esta unidade foi a primeira a ser criada no nosso agrupamento. Existe desde o ano letivo 

2008/2009 com práticas de qualidade e de sucesso reconhecidas.  

Dado que o Agrupamento é uma referência na educação de alunos com multideficiência, 

pauta-se por dar corpo a um conjunto de respostas educativas diferenciadas, respeitadoras da 

idiossincrasia de cada um, direcionadas para problemáticas (deficiências e incapacidades) 

distintas. Caminhamos no sentido de promover o desenvolvimento biopsicossocial e o tão 
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almejado sucesso educativo a que todos os alunos com Necessidades Educativas têm direito. 

Capucha (2008, p. 6) refere que “as escolas devem possuir no seu seio os meios para atender 

às necessidades/direitos de cada uma das crianças cidadãs (…) promovendo a sua inclusão e 

participação social”. 

As Unidades constituem uma resposta educativa especializada que concentra alunos com 

multideficiência e surdo cegueira congénita. Nestas estão reunidos meios humanos e materiais 

de modo a poderem oferecer uma resposta educativa de qualidade a estes alunos.    

A sua organização visa atingir os seguintes objetivos fundamentais: 

 Promover a participação dos alunos com multideficiência e surdo cegueira nas 

atividades curriculares, junto dos pares da turma; 

 Aplicar metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinares visando o 

desenvolvimento e a integração social e escolar dos alunos; 

 Assegurar a criação de ambientes estruturados, securizantes e significativos; 

 Proceder às adequações curriculares necessárias; 

 Adotar opções educativas flexíveis, de carácter individual e dinâmico, pressupondo 

uma avaliação constante do processo de ensino e aprendizagem dos alunos e o regular 

envolvimento e participação da família; 

 Assegurar os apoios específicos ao nível das terapias, da psicologia e da orientação e 

mobilidade aos alunos que deles possam necessitar; 

 Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Os alunos do 1.º ciclo do ensino básico usufruem das seguintes AEC: Ensino de Inglês, 

Atividade Física e Desportiva e Atividades Lúdico Expressivas. 

2.º e 3.º ciclos 

Estes ciclos funcionam de acordo com a estrutura curricular prevista na Lei. Em todo os anos 

de escolaridade destes dois ciclos existem alunos que têm oportunidade de frequentar o 

ensino articulado da música, no âmbito de uma parceria com a Academia de Música de Vila 

Verde. 
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Cursos Vocacionais 

Curso Vocacional do 3.º Ciclo: “Audiovisuais e Economia Local”, com a duração de dois anos; 

na EB Monsenhor Elísio Araújo; 

Curso Vocacional do 3.º Ciclo: “Audiovisuais e Economia Local”, com a duração de dois anos, 

na EB de Vila Verde; 

Curso Vocacional do 3.º Ciclo: “Audiovisuais e Empreendedorismo”, com a duração de um ano; 

na EB de Vila Verde; 

Curso Vocacional do 3.º Ciclo: “Artesanato de Vestuário e Madeiras” (continuação); na EB de 

Vila Verde; 

Curso Educação e Formação 

Curso Educação e Formação Tipo 2 – T2 – “Jardinagem e espaços” (continuação); na EB 

Monsenhor Elísio Araújo. 

Unidade de Apoio Especializado para alunos com Multideficiência e Surdo Cegueira 

Congénita (2.º e 3.º Ciclos), na Escola Básica de Vila Verde 

 

Esta unidade existe, no nosso Agrupamento, desde o ano letivo 2010/2011 e tem como 

objetivo primordial assegurar o processo de transição de ciclo alunos com multideficiência e 

surdo cegueira congénita - do primeiro para o segundo ciclo - de modo a que possam 

continuar a usufruir das respostas educativas adequadas às suas necessidades específicas, 

dando continuidade à intervenção especializada pedagógica e terapêutica. 

 

3. PTE – Formação 

A Equipa PTE possui como grandes eixos de atuação a promoção e apoio à integração das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ensino e aprendizagem e na gestão; 

colaboração/promoção no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC 

de docentes e não docentes e fomentar a criação e participação dos docentes em redes 

colaborativas de trabalho. Assim, todo o seu trabalho assume uma filosofia de atuação em 

rede, com recurso às plataformas LMS e de comunicação/colaboração. Estas ferramentas, que 

assentam em tecnologia Web. 2.0, permitem que o próprio indivíduo participe mais 

ativamente no seu processo de aprendizagem, sabendo como encontrar e selecionar 
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informação, bem como construir o seu próprio conhecimento. É evidente que o professor 

deixa de ser a única fonte de conhecimento, assumindo um papel (novo) de 

orientador/provocador, em todo este processo de trabalho em rede, e a aprendizagem passa a 

ter o seu foco na interação entre todos os elementos da turma(s), passando a construção do 

conhecimento a ser colectiva. Todo este processo de colaboração é dinâmico e de partilha e a 

construção do novo conhecimento é realizada na comunidade (turma, escola, agrupamento). 

 

4. Projetos e clubes 

Os projetos e clubes, embora, nos últimos anos, tenham vindo a debater-se com alguns 

constrangimentos, nomeadamente a circunstância de os horários dos alunos se revelarem 

mais compactos e, assim, primarem pela homogeneidade em termos da plena ocupação do 

turno predominante e apresentarem uma organização que liberta poucos tempos livres para a 

frequência de atividades de complemento curricular, continuam a patentear uma atividade 

relevante para a formação integral dos alunos. No caso da EB de Vila Verde acresce o 

problema da sobrelotação e a consequente falta de espaços para o desenvolvimento de 

atividades deste jaez, igualmente importantes para a formação integral dos alunos, para 

abertura de novos horizontes e para o desenvolvimento de capacidades e de competências da 

maior relevância para a sua formação pessoal e social. 

Ainda assim, os alunos têm oportunidade de ocupar os seus tempos livres em atividades 

desportivas, culturais, lúdicas, didáticas e/ou artísticas.  

As bibliotecas escolares revelam-se cada vez mais interativas e investem, crescentemente, no 

desenvolvimento de projetos desafiantes e suscetíveis de estimular a criatividade e o gosto 

dos alunos pela leitura, pela escrita e pelo conhecimento, assim como pelas novas tecnologias 

de informação e da comunicação. De facto, os respetivos planos de atividades contemplam 

debates, leitura, jogos, pesquisa na Internet, pesquisa orientada e informação. 

No Desporto Escolar, os alunos podem praticar uma grande variedade de modalidades: futsal 

masculino; voleibol feminino, andebol masculino, ténis de mesa masculino, ginástica artística, 

corfebol, boccia, canoagem, natação e badminton. Outras atividades desportivas são 

propostas ao longo do ano, como o corta-Mato e diversos torneios. 
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No Clube/CAIP de Expressões, os alunos têm o ensejo de contactar e explorar técnicas de 

pintura, escultura, cerâmica e madeiras, sendo assim estimulados a darem azo à sua 

criatividade e imaginação e a fazer despertar novos talentos. 

O Centro de Animação e Inovação Pedagógica (CAIP) de Fotografia visa desenvolver 

competências associadas a esta arte e permitir aos alunos novas experiências no sempre 

fascinante mundo das imagens. É de notar ainda a existência de um ativo CAIP de Atividades 

Laboratoriais para alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

Poderão ainda surgir outros espaços propiciadores de distintas experiências de aprendizagem, 

nomeadamente na área da fotografia e das atividades laboratoriais. 

O projeto “Clube de Inglês” tem como finalidade apoiar o ensino da língua inglesa aos alunos 

com maiores dificuldades e a todos aqueles que voluntariamente o queiram fazer. Apresenta 

os seguintes objetivos gerais: criar centros de interesse para a ocupação dos tempos livres, 

privilegiando o caráter lúdico; desenvolver o uso da língua inglesa, numa perspetiva 

comunicativa; incentivar atitudes de responsabilidade, cooperação e gosto pela investigação; 

estimular as capacidades de criação e produção; e sensibilizar para a dimensão de cidadão do 

mundo. Entre as atividades a desenvolver relevam as que se passa a enumerar: assinalar 

celebrações e datas festivas de tradição anglo-saxónica (Halloween, Thanksgiving Day, 

Christmas, St Valentine’s Day, Easter; Mother’s Day; May Day…) com a decoração de espaços 

comuns alusivas à temática, bem como a criação de brochuras ou folhetos explicativos; 

divulgar os trabalhos à comunidade escolar; elaborar “Valentine's cards” e posterior 

intercâmbio entre turmas; redigir "Letters to Santa"; pesquisar sobre factos e personalidades; 

ouvir e acompanhar canções e nursery rhymes; ensaiar para a participação na Festa de Natal, 

Feira Medieval e outros eventos. 

O Clube de Saúde, que visa criar uma dinâmica que permita aos alunos experimentar, 

descobrir e adotar comportamentos alimentares mais saudáveis, incentivar o consumo de 

alimentos saudáveis pela comunidade escolar, conhecer sintomas de doenças relacionadas 

com os desvios alimentares, alertar para o problema da obesidade infantil, são desenvolvidas 

atividades diversificadas, como inquérito relativo à alimentação dos alunos, workshops em 

distúrbios alimentares prevenção do consumo de drogas, sensibilização para a importância dos 

afectos, etc., em estreita colaboração com o Projeto de Educação para a Saúde do 

Agrupamento e em parceira com o Centro de Saúde.  
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O quadro legislativo atual, ainda assente no Despacho n.º15 987/2006, torna obrigatória a 

inclusão da Promoção e Educação para a Saúde, como área de formação global do indivíduo, 

nos Projetos Educativos das escolas e das turmas, na vivência de um currículo aberto, 

trabalhado em toda a Escola. São apontadas como áreas prioritárias do PES, Projeto de 

Educação para a Saúde: a Educação Alimentar/Atividade Física; a Prevenção de Consumo de 

Substâncias Psicoativas; a Saúde Mental e Prevenção da Violência em Meio Escolar; a 

Educação Sexual e prevenção das Infeções Sexualmente Transmissíveis, IST. 

Em particular, a Educação Sexual como componente da Educação para a Saúde, “é objeto de 

inclusão obrigatória nos projetos educativos dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas”, tal como referido no artigo 6, lei 60 /2009. Esta ideia é clarificada através de 

legislação, no ano seguinte: “Os conteúdos da Educação Sexual são desenvolvidos no quadro 

das áreas curriculares não disciplinares e devem respeitar a transversalidade inerente às várias 

disciplinas, integrando-se igualmente nas áreas curriculares disciplinares” (artigo 2, ponto 3, 

portaria 196-A/2010). Ao constar do Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas de Vila 

Verde assume-se com promotor da saúde. O PES é um projeto transversal, multidisciplinar e 

operacionalizado em articulação com outras estruturas do Agrupamento e da Comunidade, 

através dos diversos Clubes ou Projetos, em especial o Clube de Saúde, integrando estratégias 

de promoção da saúde, tanto no desenvolvimento do currículo, nomeadamente no 

cumprimento de conteúdos da Oferta Complementar de Escola, como na organização de 

atividades de enriquecimento curricular, favorecendo a articulação escola – família, para além 

de consignar a dinamização de parcerias com entidades externas à escola, nomeadamente 

com estruturas do Ministério da Saúde, (Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Vila 

Verde 2011-1015, páginas 26, 38,39 e 40). Assim se pretende atingir a principal meta de uma 

escola promotora da saúde: “uma escola que procura constantemente um estilo de vida, de 

aprendizagem e de trabalho propício ao desenvolvimento da saúde”. (Precioso, Educação,v.32, 

2009, pág.87) 

O envolvimento e participação da EB Monsenhor Elísio Araújo no projeto Comenius representa 

um inegável valor acrescentado em matéria de intercâmbio educativo e cultural e constitui 

uma excelente oportunidade para o conhecimento e compreensão de povos com distintas 

matrizes culturais, proporcionado igualmente vivências enriquecedores e frutuosas partilhas 

de conhecimentos e de experiências, contribuindo para a promoção de uma consciência de 

pertença a um espaço comum de cidadania europeia. 
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5. Parcerias e protocolos 

 
A multiplicidade de atividades desenvolvidas em contexto escolar envolve cada vez mais uma 

ampla e ativa articulação com entidades e forças vivas do meio envolvente, até na perspetiva 

de que a escola não pode constituir um espaço hermético e apenas virado para a sua realidade 

interna, preconizando-se antes que ela emirja e se afirme como um polo catalisador de 

experiências educativas partilhadas e um relevante fator de bem-estar e de progresso social 

no território onde se insere. Esta permanente interação com a comunidade educativa e com os 

diferentes agentes do desenvolvimento local reveste-se da maior importância para a 

construção de uma escola viva e atuante, atenta e recetiva aos desafios dos novos tempos e 

consubstancia-se no estabelecimento de parcerias e celebração de protocolos com várias 

entidades de referência. A saber:  

 A Câmara Municipal de Vila Verde – Protocolo de colaboração e financiamento do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-escolar; 

 A Universidade Católica - Estágios Docente, Psicologia, Assistentes Sociais; 

 A Universidade do Minho – Estágios Docente e de Psicologia e apoio à Autoavaliação; 

 A Ordem dos Psicólogos - Estágios de Psicologia; 

 A EPATV – Protocolo de colaboração e cedência mútua de instalações; 

 A Santa Casa da Misericórdia – Planos Individuais de Transição para alunos NEE; 

 A Associação Cultural Recreativa Desportiva e de Solidariedade Social de Pico de 

Regalados – CAAF e cedência mútua de instalações; 

 A Rede de Bibliotecas Escolares – financiamento e funcionamento das Bibliotecas 

escolares. 

 A Junta de Freguesia de Vila Verde – Apoio CAAF; 

 A Casa do Povo de Vila Verde – Apoio CAAF e CATL; 

 A Associação Musical e Cultural de Vila Verde – Ensino Especializado da Música – 

Regime Articulado; 

 O Museu de Arte Sacra Terras de Regalados – Protocolo de colaboração; 

 A Casa do Povo de Pico de Regalados – Planos Individuais de Transição para alunos 

NEE; 
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 A Aliança Artesanal – Planos Individuais de Transição para alunos NEE; 

 A Grafiver de Tipografia – Planos Individuais de Transição para alunos NEE; 

 A empresa Viveiros Dulce – Planos Individuais de Transição para alunos NEE; 

 O Clube Náutico de Prado, no âmbito do Desporto Escolar. 

 

6. Dispositivo de autoavaliação  

A Lei n.º 31/2002 aprova o sistema de avaliação da educação e do ensino não superior e, no 

artigo 3.º, aponta como objetivos do mesmo “assegurar o sucesso educativo, promovendo 

uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas escolas”, ao mesmo tempo que 

estipula, no artigo 6.º, que o “sucesso escolar, deve ser avaliado através da capacidade de 

promoção da frequência escolar e dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens 

escolares dos alunos, em particular dos resultados identificados através dos regimes em vigor 

de avaliação das aprendizagens (...)”. No artigo 9.º, identifica como parâmetros de avaliação a 

taxa de sucesso, a qualidade do mesmo e fluxos escolares. 

O Agrupamento de Escolas de Vila Verde (AEVV), em coerência com o que supra se preconiza e 

estabelece, propõem-se colocar o enfoque da sua atuação, a este nível, na responsabilização 

de todos os membros da comunidade educativa pela promoção de um ensino de elevada 

qualidade, centrado na criação de condições para um amplo e concertado empenho e 

dedicação rumo ao sucesso escolar.  

 

Apenas um bom diagnóstico da realidade permite fundamentar a tomada de decisões e a 

melhoria das práticas, com base em processos de reflexão sistemática. Neste sentido e, em 

função da recente reorganização das unidades educativas, os órgãos de gestão do 

Agrupamento têm tentado definir um dispositivo comum de autoavaliação. 

Recentemente, o Agrupamento aderiu ao projeto PAASA mediante o estabelecimento de um 

protocolo de cooperação e de responsabilidade, onde se encontram definidos os 

papéis/funções de cada um dos intervenientes. Foi designada uma equipa responsável pelo 

desenvolvimento da avaliação do Sucesso Académico (Equipa de Autoavaliação PAASA AEVV), 

a qual tem uma docente com a função de coordenação, elemento privilegiado no 

estabelecimento da ponte de ligação com o amigo crítico. 
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Este Programa persegue os seguintes objetivos: capacitar as instituições escolares a 

institucionalizarem nas suas rotinas a avaliação do Sucesso Académico; facilitar nas instituições 

escolares o desenvolvimento da avaliação do Sucesso Académico; ajudar as instituições 

escolares a dar coerência e, por sua vez, a dar intencionalidade à avaliação do Sucesso 

Académico, de modo a poder assumir-se como um processo capaz de fomentar a melhoria e 

auxiliar a prestação de contas. Privilegia uma metodologia avaliativa que estruture dispositivos 

de autoavaliação capazes de responder às necessidades próprias desta instituição escolar: a 

referencialização, dado que esta encerra uma prática de avaliação que procura as referências 

criteriosamente mais adequadas ao contexto escolar, visando, desta forma, concorrer para a 

melhoria e aperfeiçoamento contínuo da instituição. A referencialização propicia, igualmente, 

a transformação de práticas de análise em reais práticas de avaliação, porquanto, conferindo a 

essas práticas de análise uma coerência, origina a intencionalidade da avaliação: facultar a 

construção e, depois, a regulação da ação educativa. 

O modus operandi, embora com a flexibilidade necessária para o seu ajustamento aos 

respetivos contextos, deverá ainda privilegiar a apresentação dos resultados académicos e 

correspondente avaliação, por parte da Equipa, seguindo-se a apresentação de estratégias 

organizacionais solicitadas aos coordenadores e subcoordenadores de departamento, a ter em 

conta na toma de decisão e, depois, a Equipa, se necessário e pertinente, formula ao Conselho 

Pedagógico recomendações/sugestões de melhoria a implementar. 

 

III – Análise swot - pontos fortes e áreas a melhorar; 

desafios/oportunidades e limitações/constrangimentos 

Pontos fortes Áreas a melhorar 

Política de inclusão potenciadora da 

erradicação do abandono escolar; 

Aposta na inovação com repercussões 

positivas na formação de professores, nas 

estratégias pedagógicas e nas experiências de 

aprendizagem; 

Rede de parcerias e protocolos propiciadora 

Cultura de autorregulação a carecer de ainda 

maior consistência; 

Condições físicas precárias em alguns 

estabelecimentos de ensino, principalmente 

na escola-sede; 

Desenvolver cultura de pertença à nova 
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Desafios/oportunidades Limitações/constrangimentos 

Existência de recursos humanos 
especializados e empenhados na prevenção 
do abandono escolar;  
 
Forte aposta nas potencialidades das novas 
tecnologias da informação e da comunicação; 
 
Valorização da formação dos recursos 
humanos; 
 
Existência de duas Unidades de 
Multideficiência e Cegueira Congénita 

Vastidão e dispersão do território; 

Heterogeneidade sociocultural e económica: 

o norte e o sul do território consubstanciam 

duas realidades distintas; 

Aumento das situações de carência social e 

económica; 

Desertificação e envelhecimento 

populacional na zona norte do território e 

da diversificação de experiências e de 

oportunidades de aprendizagem e de 

formação; 

Lideranças intermédias dinâmicas e 

afirmativas no desenvolvimento de 

estratégias facilitadoras do espírito de 

iniciativa e do trabalho de articulação; 

Bom ambiente educativo e cooperação entre 

os professores; 

Corpo docente estável e, por consequência, 

propiciador de um profícuo trabalho de 

continuidade pedagógica; 

Valorização de uma cultura de rigor e de 

exigência potenciadora de um efetivo 

sucesso educativo (resultados da avaliação 

externa, tendencialmente, acima das médias 

concelhia e nacional); 

Algumas bibliotecas bem equipadas e com 

dinâmicas aliciantes para os alunos; 

Variedade de projetos e clubes; 

Espaços educativos, em termos gerais, 

tecnologicamente bem equipados. 

unidade pedagógico-administrativa; 

A manter-se a tendência de (não) renovação 

de recursos humanos docentes, há o perigo 

de se verificar uma certa cristalização nas 

práticas pedagógicas; 

Apoio e atualização ao nível do equipamento 

informático na Educação Pré-escolar e no 1.º 

ciclo e, bem assim, relativamente à internet 

na Educação Pré-escolar. 
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facilitadora da inclusão de alunos portadores 
de multideficiência; 
 
Parcerias com instituições do ensino superior, 
com instituições, empresas e outras 
entidades da comunidade facilitadoras de 
uma formação diferenciada e orientada para 
a inserção na vida pós escolar. 
 
 

consequente tendência para o decréscimo da 

população escolar; 

Legislação e política da administração central 
de contenção dos investimentos que 
condicionam sobremaneira uma oferta 
educativa mais adequada às necessidades da 
região e aos anseios da comunidade 
educativa.  
 
Insuficiência de docentes para apoio 
educativo suscetível de corresponder a todas 
as solicitações de alunos com manifestas 
dificuldades de aprendizagem. 
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IV – Missão, visão e valores 

1. O nosso lema 

O nosso é lema é criar todas as condições para a construção de uma escola inclusiva, 

preparada para encontrar respostas adequadas para os diferentes tipos de público e, 

principalmente, para oferecer a todos as mesmas oportunidades de desenvolvimento pessoal 

e social. Tudo deveremos igualmente fazer para sermos uma escola desafiante e pautada por 

critérios de rigor e exigência, tendo em vista a formação integral dos nossos alunos e a sua 

preparação para enfrentarem os patamares educativos seguintes com confiança e com 

ambição. 

2. A nossa missão 

Este Agrupamento tem como missão fundamental incrementar um ensino ativo e estimulante 

que proporcione o cabal desenvolvimento de todos os seus alunos e a preparação para o 

exercício responsável dos direitos e deveres de cidadania. Temos, igualmente, por missão 

preparar os alunos, independentemente da diversidade das suas motivações, aptidões, 

características e necessidades, para uma bem-sucedida adaptação aos níveis de ensino 

subsequentes e, bem assim, potenciar a sua fácil integração social. 

 

3. A nossa visão 

O Agrupamento de Escolas de Vila Verde pretende continuar a afirmar-se pela clara aposta no 

desenvolvimento de uma atividade educativa de excelência, mas também inclusiva e orientada 

no sentido de responder às reais necessidades do meio e dos seus potenciais públicos, 

apresentando-se, assim, também, como uma referência, nos panoramas municipal e regional, 

no tocante ao incremento de uma educação de elevada qualidade. 
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Formação 

integral 

Inovação 

Iniciativa 

Criatividade 

Rigor 

Coerênci

a 

Cidadania 

ativa 

Mobilização para um ensino de elevada qualidade 
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4. Valores 

Uma escola pública, atenta à realidade em que se encontra inserida, empenhada em se 

afirmar, crescentemente, como uma referência local e regional, tem que se nortear por valores 

edificantes e potenciadores de uma atividade educativa que contribua decisivamente para a 

formação de cidadãos responsáveis, ativos e empreendedores. 

Assim, este Projeto Educativo constitui um instrumento fundamental ao serviço de uma escola 

ativa, interatuante com a realidade onde se insere, exigente e promotora de valores 

estruturantes como os que se passa a enumerar: 

 Transparência; 

 Integridade; 

 Liberdade; 

 Equidade; 

 Coerência 

 Tolerância e 

 Justiça. 
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V – Objetivos estratégicos e metas 

Porque pretendemos ser uma escola aberta e tolerante, empenhada na valorização de uma 

cultura de rigor e preparada para responder positivamente às solicitações e exigências dos 

nossos distintos públicos e do meio onde nos inserimos, temos que investir na consecução dos 

seguintes objetivos: 

 Apostar em estratégias e metodologias potenciadoras da igualdade de oportunidades, 

mas igualmente desafiantes e centradas num trabalho susceptível de preparar os 

alunos para o prosseguimento de estudos; 

 Promover uma cultura de leitura integral; 

 Desenvolver uma cultura de valorização do património; 

 Proporcionar o acesso generalizado às TIC;  

 Valorizar a utilização cada vez mais autónoma das TIC; 

 Investir no trabalho como condição essencial do sucesso; 

 Desenvolver, em todos os agentes educativos, a capacidade de permanentemente se 

autoavaliarem; 

 Educar para a cidadania; 

 Valorizar a disciplina, a tolerância, a cooperação e a amizade; 

 Promover o sucesso escolar, desenvolvendo o gosto pela aprendizagem; 

 Desenvolver atividades interdisciplinares, fomentando o espírito de cooperação e de 

partilha; 

 Adquirir hábitos de vida saudáveis e promover a formação integral dos jovens através 

da prática de atividades físicas e desportivas; 

 Incrementar a defesa do respeito pelo ser humano e pela sua dignidade, potenciando 

o desenvolvimento de boas relações interpessoais; 

 Promover a inclusão dos alunos com Necessidades Educativas Especiais; 

 Propiciar uma fácil e profícua articulação entre a Escola e a comunidade. 

 

Metas curriculares 

 

As metas curriculares identificam as aprendizagens essenciais a realizar pelos alunos em cada 

uma das disciplinas, por ano de escolaridade e/ou por ciclo, colocando a tónica naquilo que, 

dos programas, deve ser objeto primordial de ensino. 

As metas são específicas por disciplina, identificando os desempenhos que traduzem os 

conhecimentos a adquirir e as capacidades a desenvolver, de acordo com uma ordem de 

progressão de aquisição, aplicando-se também as metas de aprendizagem da Educação Pré-

escolar. Constituem, de igual modo, um meio privilegiado de apoio à planificação e à 
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organização do ensino, consubstanciando um incontornável referencial para a avaliação 

interna e externa. 

 

 

Metas do sucesso escolar 

 

O levantamento relativo ao sucesso escolar, no Agrupamento, nos últimos anos, permite 

concluir que o mesmo não tem primado pela homogeneidade e/ou equilíbrio, nos três ciclos 

do ensino básico. Se nos 1.º e 2.º ciclos a situação se revela mais consolidada e com valores 

ajustados às médias nacionais, no 3.º ciclo tem-se verificado uma acentuada flutuação das 

respetivas taxas. Ademais, neste ciclo, com exceção do ano letivo de 2010/11, verifica-se ainda 

uma certa discrepância entre as médias nacionais e as médias deste Agrupamento. 

O sucesso deve, pois, suscitar um olhar atento e uma intervenção/ação firme e determinada, 

particularmente no 3.º ciclo. Este será um compromisso assumido pelo Agrupamento que, até 

ao ano letivo 2016/17, se propõe alcançar as taxas de sucesso que infra se apresenta: 

 

 

Taxas de transição por ano de escolaridade 

 

Ano 1.º  2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

% 

AEVV 

100 93 97 97 94 90 90 85 87 

 

 

 

 Avaliação externa de Português e Matemática 

 

ANO 4º 6º 9º 

DISCIPLINA Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

% AEVV 

 
89 76 83 51 81 67 



 
_______________________________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE 

 
 

40 
Projeto Educativo 2014 - 2017 

% Nacional 
 
 

1.ª fase 
 

2.ª fase 

 

 

 

81 

38,2 

 

 

63,3 

13,1 

 

 

74,5 

34,5 

 

 

46,8 

5,1 

 

 

68,6 

 

 

 

52,8 

 

 

 

VI Avaliação do Projeto Educativo 

 

O Projeto Educativo deve alicerçar-se em alguns pilares estruturantes e, consequentemente, 

incontornáveis para a construção de uma escola ao serviço de uma educação de excelência, 

mormente a reflexão, a coerência, a exigência, o rigor, a eficiência, a eficácia, a prestação de 

contas e divulgação e implementação de boas práticas. Assim, apenas se pode aquilatar da 

capacidade do Projeto Educativo para proporcionar a edificação destes pilares mediante a 

realização de uma regular avaliação qualitativa e quantitativa, preferencialmente centrada nos 

seguintes aspectos: 

1. Coerência e eficácia dos projetos e planos de ação; 

2. Condições humanas, materiais/orçamentais e organizacionais; 

3. Reflexão e balanço anuais do grau de consecução dos objetivos e das metas definidos; 

4. Variáveis externas susceptíveis de condicionar e/ou potenciar a ação educativa em 

implementação. 

 

A avaliação, em termos quantitativos, nortear-se-á pelos seguintes indicadores: 

1. Taxa de transição por ano de escolaridade; 

2. Evolução percentual da melhoria dos resultados escolares, podendo igualmente 

contemplar a análise comparativa dos resultados internos com os resultados externos 

(provas finais de avaliação); 

3. Taxa de abandono por ano de escolaridade; 

4. Taxa de conclusão do ensino básico. 
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A avaliação do Projeto Educativo terá lugar com uma periodicidade anual, devendo ser criada 

uma equipa multidisciplinar, que propicie visões distintas e/ou complementares, para esse fim, 

de modo a impulsionar a valorização interna como uma prática potenciadora de uma escola 

dinâmica e focada no propósito de se ir melhorando continuamente e ajustando às novas 

exigências e aos desafios que, renovadamente, se lhe vão colocando. 

 

Entre os instrumentos de análise e de controlo deverão constar, pelo menos, os que se 

seguem: 

* Relatórios do PAASA; 

* Atas e outros documentos de registo utilizados em sede de reuniões das diferentes 

estruturas e órgãos; 

* Outros dados fornecidos pela Direção e/ou pelos Serviços Administrativos. 
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VII Conclusão 

Este projeto foi elaborado a pensar na contínua alavancagem do Agrupamento, no seu todo, 

para patamares progressivamente mais elevados de qualidade educativa e de satisfação de 

todos os intervenientes, particularmente da comunidade educativa. 

Procurou-se, acima do mais, construí-lo numa perspetiva de abertura a novas dinâmicas 

educativas, total recetividade à mudança e, principalmente, tendo em vista a criação de 

condições para a estimulação da autorreflexão e do empenho, individual e coletivo, numa 

ambiciosa tarefa de permanente aperfeiçoamento de metodologias e de práticas e, bem 

assim, de adaptação aos crescentes desafios de um mundo em constante e cada vez mais 

vertiginoso devir. 

Foi, assim, na esteira de uma filosofia educativa em que os intervenientes se mostram 

motivados para o desenvolvimento de uma atividade educativa simultaneamente rigorosa, 

exigente e suscetível de promover a inclusão e responder aos desafios de uma população 

escolar que prima pela diversidade, que se elaborou este documento suscetível de contribuir 

para a afirmação de uma escola ativa, dinâmica e empreendedora que se converta em terreno 

privilegiado de diálogo, trabalho de equipa e mola impulsionadora da efetiva formação integral 

de todos os seus alunos e do desenvolvimento do território onde se encontra inserida. 

Na convicção de que este projeto é realista e funcional, mas também ambicioso e com alguma 

dose de utopia - inerente a uma educação de pendor humanista -, espera-se que o mesmo 

concorra para a melhoria organizacional e para um ainda mais significativo sucesso escolar e 

educativo. 
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Anexo 

 

Regulamento referente à organização do ano letivo 
(elaboração dos horários e constituição de turmas) 

Ano letivo 2014/15 
(Despacho Normativo nº 6/2014 de 26 de maio) 

 
1º 

Objeto 
1- A apresentação dos critérios para a elaboração dos horários, para o ano letivo de 2014/15, 
deve ter em conta os referenciais externos bem como os referenciais internos (Projeto 
Educativo, Regulamento Interno e Projeto Curricular de Turma). 
Os órgãos responsáveis da escola devem incentivar uma gestão flexível da organização da 
escola e dos horários dos docentes que assegure os objetivos da ocupação plena dos tempos 
escolares dos alunos e garanta aos docentes o tempo necessário e indispensável à preparação 
e acompanhamento da atividade curricular. 
Nesse sentido a organização temporal e funcional da componente individual dos horários dos 
docentes deve, por parte do diretor, decorrer da ponderação equilibrada de variáveis na 
atribuição do serviço letivo docente, tais como: 
O número de níveis e de programas lecionados; a complexidade dos programas; as cargas 
horárias das disciplinas atribuídas; a diversidade de anos de escolaridade; o número de alunos 
por turma e a tipologia da turma no que concerne à sua diversidade cultural, étnica e de 
problemas de aprendizagem. 
Neste processo, também, devemos ter como pressupostos a análise, nos órgãos próprios, da 
distribuição de serviço efetuado avaliando os resultados obtidos: Resultados escolares dos 
alunos; Ambiente de trabalho criado; Condições de trabalho proporcionadas aos alunos; 
diversidade de atividades educativas disponibilizadas aos alunos; O modo de operacionalização 
dos planos de ocupação dos tempos escolares. 
Neste processo os relatórios e os planos de melhoria resultantes dos processos de 
autoavaliação da escola são absolutamente decisivos e fundamentais nas tomadas de decisão. 
2- Para efeitos do presente regulamento considera-se, no 2º e 3º ciclos o tempo de aula o 
período de 45 minutos e, na educação pré – escolar e 1º ciclo do ensino básico, de 60 minutos.  
 

2º 
Distribuição do serviço docente 

1 - A distribuição do serviço Docente deve ter, como princípio orientador, a defesa da 
qualidade do ensino e os legítimos interesses dos alunos. 
2 - A aceitação do serviço Docente distribuído é obrigatória. 
3 - A distribuição de serviço letivo, nos 2º e 3º ciclos, deve procurar que uma mesma equipa de 
docentes tenha o maior número de turmas possível em comum de modo a permitir o trabalho 
de cooperação entre os Docentes. 
4 - A Distribuição de serviço letivo deve possibilitar a consecução das várias modalidades de 
Apoio Pedagógico ou a realização de atividades de complemento curricular.  
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5 - A distribuição das horas letivas para cada docente deve ser de 24 tempos de 45 minutos, no 
2º e 3º ciclos, e de 25 horas, na educação pré – escolar e 1º ciclo, num horário sem redução ao 
abrigo do Artº 79ª do E.C.D.  
6- No horário incompleto é admissível a redistribuição de horas atribuídas pelo grupo de 
recrutamento. 
7- Sempre que possível, deve manter-se a sequencialidade do professor na turma ou grupo em 

todos os ciclos. 

8- Sempre que possível, os diretores de turma, em cada ciclo, devem manter-se nas mesmas 

turmas; 

 

3º 
Distribuição de horas 

1 – As horas para o serviço de cargos de órgãos intermédios; assessores ao diretor; 
PAA/Clubes, Projetos; diretores de turma; equipa de autoavaliação; assessoria ao CFAE do Alto 
Cávado; subcoordenadores de ano; coordenador de testes intermédios e do secretariado de 
exames; bolsa de formadores; diretores de instalações e outros serão retiradas do crédito para 
o efeito, da CNL e/ou do artigo 79º. 
2 – As horas da CNL e do artº 79º poderão ser ainda utilizadas para assegurar as necessidades 
educativas de acompanhamento pedagógico, tutorias, apoios educativos individuais/grupos, 
assessorias e ainda para acompanhamento disciplinar dos alunos bem como para atividades 
educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante o período de 
permanência na escola. 
3– O crédito para a gestão poderá ser designadamente para: 
3.1 – Subdiretor; 
3.2 – Adjuntos; 
3.3 - Assessores - PAA/Clubes, Projetos e atendimento na direção;  
3.4 - Diretores de turma (até duas horas); 
3.5 - Equipa de autoavaliação; 
4 - componente para a atividade pedagógica: 
4.1 – As horas da componente para a atividade pedagógica do crédito horário destinam-se à 
implementação das medidas de promoção do sucesso escolar e de combate ao abandono 
escolar, designadamente as de: 
a) Reforço da carga curricular em disciplinas com menor sucesso escolar; 
b) Coadjuvação, quando necessária e devidamente fundamentada, em disciplinas 
estruturantes do ensino básico, tais como Português, Matemática e Inglês; 
c) Outras, a desenvolver pela escola, com idêntico objetivo de promover o sucesso escolar e 
combater o abandono escolar como os minicursos à disciplina de matemática; 
d) Apoio às disciplinas sujeitas a provas finais; 
e) Apoios educativos a turmas ou grupos; 
f) Lecionação a grupos de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes, 
designadamente no 1º e 2º ciclos do ensino básico; 
4.2 - No âmbito da componente para a atividade pedagógica, as horas de crédito destinadas a 
implementar medidas de apoio utilizam-se apenas com base nas necessidades comprovadas 
que surjam ao longo do ano. 
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4.3 - A imputação das horas da componente para a atividade pedagógica do crédito horário à 
componente letiva dos professores de carreira não pode exceder 50% da componente letiva a 
que cada um está obrigado nos termos dos artigos 77.º e 79.º do ECD. 
5. Dos minutos remanescentes – dos 1100m minutos letivos – será constituída uma bolsa, 
prioritariamente para apoios pedagógicos e caso seja possível para o serviço de vigilâncias dos 
testes comuns e para a recuperação de módulos dos cursos vocacionais, acompanhamento de 
visitas de estudo a docentes sem serviço nesse dia, apoios educativos e coadjuvâncias. 
 

4º 
Organização dos tempos escolares 

1 - Deve-se dar prioridade às aulas no turno da manhã, bem como a colocação dos apoios 
educativos, sempre que possível, no contraturno. Estes tempos devem ser marcados no 
horário do aluno e do professor. 
2 - Sempre que possível, deve-se reajustar os horários dos alunos e dos professores para 

substituição/compensação das aulas resultante da falta dos professores. 

3 - Cada turma não pode ter mais do que 6 tempos letivos consecutivos. 
4 - O período mínimo destinado ao almoço será de 90 minutos para os alunos dos 2º e 3º 
Ciclos. 
5 - Nos horários dos alunos deverá ser obrigatoriamente contemplado um período para 
almoço de 2 horas para que o turno da tarde se inicie com Educação Física. 
6- O tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos é de duas horas e quarenta e cinco 
minutos. 
7 - Os horários devem ser desenvolvidos de modo a impossibilitar a existência de tempos 
desocupados para os alunos na distribuição dos tempos letivos em cada um dos turnos, manhã 
ou tarde. 
8 - Devem ser marcadas, nos horários dos alunos, horas para apoio pedagógico (preparação 
para as provas finais e acompanhamento de alunos que progridem para o 3º ciclo com 
classificação final inferior a três a Português ou a Matemática). 
9 - A distribuição dos tempos letivos de cada uma das disciplinas deve ser criteriosa, evitando-
se, tanto quanto possível, o lançamento de tempos letivos em dias consecutivos de disciplinas 
com dois ou três tempos semanais. 
 10 - A distribuição da carga horária semanal deve ser feita de modo a não ultrapassar por oito 

tempos letivos diários, desde que três sejam ocupados por disciplinas de carácter prático. 

Sempre que possível as salas de estudo, apoio individualizado e o apoio ao estudo estarão 

contabilizados nos oito tempos; 

11 – O desdobramento de uma turma em dois grupos implica que seja sempre acautelada a 
não existência de tempos desocupados nos horários dos alunos. O tempo letivo lançado 
separadamente no horário de cada grupo não deve ser mediado por qualquer aula teórica 
dessa disciplina comum a toda a turma. 
12- A segunda Língua Estrangeira não deve ser incluída em tempos consecutivos à Língua 
Estrangeira de continuação e vice-versa. 
13 - Os desdobramentos de disciplinas isoladas devem ser efetuados no princípio ou fim de 
turno de modo a evitar furos no grupo que não tem aula; 
14 - Deve existir equilíbrio na gestão da carga horária das disciplinas, garantindo-se, nos dias 
mais sobrecarregados, a lecionação de disciplinas com carácter prático e experimental; 
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15 - Deve ser evitado a lecionação da mesma disciplina em dois dias seguidos, nas disciplinas 
em que há dois blocos ou bloco e meio; 
16 - Os horários das disciplinas sujeitas a desdobramentos, situações de utilização de espaços 
específicos e junções de alunos de diferentes turmas terão prioridade sobre todos os outros; 
17 - Desdobramentos no 3º ciclo, em organização quinzenal, nas disciplinas de Ciências 
Naturais e de Físico-química: 
FQ – 90min + (G1 45min+G2 45min) 
CN – 90min + (G2 45min+G1 45min) 
Total para alunos – 3 tempos por disciplina. 
Total para cada professor 4 tempos por disciplina. 
18 - A disciplina de oferta de escola, para os 7º e 8º anos, será Educação Tecnológico. Ponto 12 
do artigo 4º do Despacho Normativo nº 6/2014. 
19 - Ocupação plena dos tempos escolares dos alunos: 
19.1. Será dada continuidade aos espaços existentes (sala de Apoio, Biblioteca, Sala do aluno e 
clubes) Para esta tarefa de acompanhamento serão usadas as horas da CNL e ou da redução 
do artigo 79º dos professores.  
19.2. Devem os Departamentos apresentar propostas, até ao início de setembro, para a 
criação de Clubes e Projetos. 
20 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, poderão ser definidos outros critérios 
de elaboração e distribuição de horários fixados pelo Diretor. 
21 – As atividades de promoção do sucesso escolar, cuja organização depende exclusivamente 
das competências legalmente atribuídas à escola, são geridas pelo diretor atendendo à 
duração, ao período temporal de implementação e à diversidade dos temas a abordar, 
concretizando-se designadamente: 
a) Medidas de Apoio ao Estudo, que garantam um acompanhamento eficaz do aluno face às 
dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas; 
b) Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de desempenho 
escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e a relevância 
das situações; 
c) Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que 
conduzam à melhoria do ensino; 
d) Acompanhamento de alunos que progridam para o 2º e 3.º ciclo com classificação final 
inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior. 
22 - Com vista à prevenção do insucesso e do abandono escolares, e sem prejuízo das medidas 
previstas no número anterior, a escola deve organizar, em momentos do ano letivo à sua 
escolha, oportunamente divulgados à comunidade escolar, atividades de orientação 
vocacional e escolar que permitam: 
a) No ensino básico: 
i) O encaminhamento para um percurso vocacional de ensino, após redefinição do seu 
percurso escolar, resultante do parecer das equipas de acompanhamento e orientação e com 
o comprometimento e a concordância do seu encarregado de educação; 
ii) O incentivo, tanto ao aluno como ao seu encarregado de educação, à frequência de escola 
cujo projeto educativo melhor responda ao percurso e às motivações de aprendizagem do 
aluno; 
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23- Na Escola Básica de Vila Verde, no turno contrário ao da predominância do horário, todas 
as turmas devem ter pelo menos um bloco de 90’ no bloco central; Na Escola Básica 
Monsenhor Elísio Araújo o horário desenvolve-se, para todas as turmas, predominantemente 
de manhã, com o turno contrário de tarde. Em dias de horário misto entre as 8:25 e as 16:45; 
24- As disciplinas mais teóricas não devem ter mais que um bloco semanal no final do turno da 

tarde com predominância, sempre que possível, no turno da manhã. 

25- Deverá ser assegurada a concentração máxima das atividades escolares da turma num só 

turno do dia; 

26- Os horários das turmas CEF e Vocacional devem ter a sua componente letiva 

predominantemente no turno da manhã, sempre na mesma sala, se possível; 

27- Na EBVV as turmas de 6.º e 9.º anos devem ter aulas no turno da manhã, para que todos 

os alunos usufruam das mesmas condições, tendo em conta que estão no fim de ciclo e por 

norma sujeitos a anos escolares mais exigentes e ainda por estarem sujeitos a provas finais; 

28- Na EBVV para que haja equilíbrio no número de turmas no turno da manhã e da tarde, 

tendo em vista o necessário aproveitamento racional de espaços e, fundamentalmente, por 

uma questão de equidade e justiça, todas as turmas do 5.º ano terão os seus horários no turno 

da tarde. 

5º 
Constituição de turmas 

1- A constituição de turmas de todos os níveis do Ensino Básico deve obedecer 
prioritariamente a imperativos de natureza psicopedagógica, designadamente a uma ampla 
troca de saberes e experiências e à obtenção do sucesso educativo dos alunos, sendo ainda de 
considerar a disponibilidade e características das instalações da escola. 
2- As turmas do 2º e 3º Ciclo devem ser constituídas por alunos cujos níveis etários não sejam 
muito distanciados; 
3- No 5º ano de escolaridade as turmas serão constituídas segundo a escola/turma de 
proveniência do 1º ciclo, a área de residência e a organização dos transportes escolares; 
4- Em caso de pedido de mudança de turma deve dar-se prioridade aos pedidos dos alunos 
que não tiveram problemas disciplinares no ano letivo anterior; 
5- A constituição, a título excecional, de turmas com número inferior ou superior ao 
legalmente estabelecido, que não resulte da criteriosa aplicação dos normativos, carece de 
autorização da respetiva Direção de Serviços Regionais de Educação, mediante análise de 
proposta fundamentada do Diretor e parecer do Conselho Pedagógico. 
 
3 - Em relação aos alunos em situação de retenção, no 3º Ciclo, dever-se-á ter em 
consideração o seguinte: 
a) A distribuição por várias turmas ou numa turma de homogeneidade relativa; 
b) As propostas do Conselho de Turma relativas ao programa a cumprir pelos alunos; 
c) As medidas de apoio destinadas aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem; 
4 - No 3º Ciclo dever-se-á ter em consideração as escolhas efetuadas pelos alunos (Língua 
Estrangeira II e Educação Moral e Religiosa); 
5- Será oferecida a disciplina de Espanhol. 
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1ºCEB 
 
No primeiro ciclo, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou 
renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 
1. 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 n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, 
de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio; 
2. Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos nas 
condições referidas na prioridade anterior; 
3. Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico 
no mesmo estabelecimento de educação e ou de ensino; 
4. Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de ensino; 
5. Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e ou de ensino; 
6. Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 
7. Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico 
noutro estabelecimento de educação e ou de ensino, do mesmo agrupamento de escolas; 
8. 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; 
9. Que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, tendo 
prioridade os alunos mais velhos, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, 
meses e dias; 
10. O número de alunos por turma será o, anualmente, permitido por lei; 
11. Os alunos retidos serão distribuídos pelas várias turmas dos mesmos anos de 
escolaridade; 
12. Sempre que possível, respeitar-se-ão as indicações do Departamento do 1º Ciclo; 
13. As turmas, deverão, em geral, ser heterogéneas, tendo em conta género e a proveniência 
dos alunos. No entanto, em condições muito particulares e sob aprovação do Conselho 
Pedagógico, poderão ser constituídas turmas de homogeneidade relativa para permitir um 
maior desenvolvimento das capacidades e conhecimentos desse grupo de alunos. Poderão ser 
divididos grandes grupos provenientes da Educação Pré-escolar, não devendo ficar alunos 
isolados do grupo, sempre possível; 
14. Dever-se-á evitar fazer turmas com mais de um ano de escolaridade. 

 

Educação Pré-escolar 

1- Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de Dezembro; 
2- Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com 
o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro; 
3- Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 
90/2001, de 20 de Agosto; 
4- Cumulativamente, e como forma de desempate em situação de igualdade, devem ser 
observadas as seguintes prioridades: 
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4.1- Crianças com irmãos a frequentarem o estabelecimento de educação pretendido, no 
Agrupamento de Escolas onde este se insere; 
4.2- Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na 
alínea b) do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro; 
4.3- Crianças cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 
pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
542/79, de 31 de Dezembro. 
5- Na renovação de matrícula na educação pré-escolar deve ser dada prioridade às crianças 
que frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar, 
aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores. 
6- Em caso de igualdade, após seguir os critérios anteriores, dar-se-á prioridade às crianças 
com mais idade.  

6º 
Outras disposições 

1- A distribuição das salas respeitará, dentro do possível, a menor mobilidade dos alunos, com 
prioridade para os alunos do 5.º ano e prioridade absoluta para alunos com mobilidade 
reduzida. 
2- As reuniões de Departamento Curricular e de Grupo Disciplina realizam-se, por princípio, na 
escola sede em horário a decidir pelo seu coordenador; 
3- Nos horários dos docentes da educação pré-escolar deverão constar 120` ou 150`para 
atividades de coordenação da AAAF, atendimento aos encarregados de educação e reuniões; 
4- Nos horários dos professores do 1º CEB deverão constar 120` ou 150`para atividades de 
coordenação da AAAF, atendimento aos encarregados de educação, e reuniões; 
5- Nos horários dos responsáveis de instalações deve constar 45’ para a atividade do docente; 
6- Aos docentes da equipa PES, sempre que possível, devem ser atribuídos dois tempos da 
CNL ou artigo 79º do ECD; 
7- No 2.º ciclo, atribuir o Apoio ao Estudo, garantido pelo menos um docente da área das 
letras ou da área das ciências. 
8- Na escola funcionará sala de estudo para as disciplinas com mais insucesso, com a exceção 
da Matemática e Português. Nestas disciplinas os apoios funcionarão em pequeno grupo, se 
possível, com o professor da turma. 
9- No 2º e 3º Ciclos será oferecida a disciplina de Cidadania e Cultura Local. A disciplina de 
Cidadania e Cultura Local será lecionada preferencialmente pelos diretores de turma;  
No caso das turmas do Ensino Especializado da Música em regime articulado não há oferta 
complementar. 
10- Na perspetiva de oferecer a modalidade de natação aos alunos do 6.º ano, os horários 
devem contemplar a distribuição de Educação Física de forma a coincidir com a disponibilidade 
da piscina, ou seja, um bloco de 90’ deve ocupar o período das 8h30 às 16h30. A oferta da 
natação estará dependente de se conseguir financiamento. 
11- Sempre que possível haverá um bloco, durante a semana, em início ou final de turno onde 
a maioria dos alunos de um ano/ciclo e respetivo professor não terão atividades letivas para aí 
decorrerem atividades no âmbito do desporto escolar. 
 

7º 
Funcionamento das Escolas 
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1- EBVV: 

Início do turno da manhã: 8h25; Final do turno da manhã acontece às 13h20; 

Início do turno da tarde: 13h25; Final do turno da tarde 18h25. 

2- EBMEA:  
Início do turno da manhã: 8h25; Final do turno da manhã acontece às 13h20; 

Início do turno da tarde: 13h25; Final do turno da tarde 16h45. 

3- Nos estabelecimentos de ensino onde se ministre exclusivamente o 1º Ciclo do Ensino 

Básico o horário será o “horário normal”: Início 9h00 e Término 16h00;  

Na educação pré – escolar o período normal da componente letiva será das 9h às 12h e das 

13h30 às 15h30. Em todos os estabelecimentos é assegurado prolongamento de horário até, 

pelo menos, às 17h30. 

No 1.º ciclo, o período normal da componente letiva curricular será das 9h às 12h e das 13h30 

às 16h00. Em todas as escolas onde for possível, as AEC decorrerão após as 16h30. Em todas as 

escolas haverá a oferta da Componente de Apoio à Família e Atividades de Enriquecimento 

Curricular; 

4- A oferta da componente semanal das AEC será de 5 horas sendo a carga horária semanal do 

currículo de 25 horas. 

5- A oferta de AEC incluirá Atividades Lúdico Expressivas 2 horas e Atividade Física e 

Desportiva 2 horas e a Língua Inglesa 1 horas para o 1º e 2º Anos; Expressão Plástica ou 

Expressão Musical 1 horas e Atividade Física e Desportiva 2 horas e a Língua Inglesa 2 horas 

para o 3º e 4º Anos.  

No 1º Ciclo Constitui oferta complementar a disciplina de Conhecimento e Cidadania; 

6- Proposta da matriz curricular da educação pré-escolar: 

Tempos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

09:00 - 09:30 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

09:30 - 10:00 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

10:00 - 10:30 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

10:30 - 11:00 Recreio Recreio Recreio Recreio Recreio 

11:00 - 11:30 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

11:30 - 12:00 Atividades Atividades Atividades Atividades Atividades 
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letivas letivas letivas letivas letivas 

12:00 - 12:30 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

12:30 - 13:00 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

13:00 - 13:30 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

13:30 - 14:00 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

14:00 - 14:30 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

14:30 - 15:00 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

15:00 - 15:30 
Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

Atividades 

letivas 

15:30 - 16:00 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

16:00 - 16:30 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

16:30 - 17:00 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

17:00 - 17:30 AAAF AAAF AAAF AAAF AAAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Proposta de matriz Curricular do 1º CEB: 

Tempos Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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09:00 - 09:30 Português Matemática Português Matemática Português 

09:30 - 10:00 Português Matemática Português Matemática Português 

10:00 - 10:30 Português Matemática Português Matemática Português 

10:30 - 11:00      

11:00 - 11:30 Matemática Português Estudo Meio Português Matemática 

11:30 - 12:00 Matemática Português Estudo Meio Português Matemática 

12:00 - 12:30      

12:30 - 13:00      

13:00 - 13:30      

13:30 - 14:00 Português Matemática Matemática Português Matemática 

14:00 - 14:30 Português Matemática Matemática 
Oferta. 

Comp. 
Matemática 

14:30 - 15:00 Estudo Meio Apoio Estudo Estudo Meio 
Oferta. 

Comp. 
EA e FM 

15:00 - 15:30 Estudo Meio Apoio Estudo Estudo Meio EA e FM EA e FM 

15:30 - 16:00 EA e FM Apoio Estudo Estudo Meio EA e FM EA e FM 

16:00 - 16:30      

16:30 - 17:00 AEC AEC AEC AEC AEC 

17:00 - 17:30 AEC AEC AEC AEC AEC 

 

 

 

8º 

Regras a respeitar na elaboração dos horários 2014-2015 

1. No Agrupamento de Escolas de Vila Verde, dada a necessidade de manutenção das equipas 
e grupos de trabalho, será garantida a continuidade pedagógica dos docentes por escola desde 
que aí exista serviço letivo suficiente. Só em caso de vontade expressa pelo docente, atingido 
que foi o fim do ciclo de educação / ensino que leciona, se procederá à sua deslocação para 
outra escola da sua preferência no caso de essa vontade não conflituar com os direitos de 
outro docente; 
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2. Deverá ser sempre respeitada a ordem de colocação do professor na escola em que 
desempenha funções, a graduação profissional, e a sua colocação resultante do concurso 
nacional em que participou. A permuta de escola só se deverá verificar por mútuo acordo e 
sem prejuízo de terceiros. 
3. O professor titular dos Quadros 1º ciclo iniciará, sempre que for caso disso e seja possível, o 
ciclo de lecionação no 1.º ano; 
4. Nenhum docente que integre o Conselho Pedagógico poderá ter marcado serviço letivo ou 
não letivo no horário, à quarta-feira, a partir das 16h00. A importância deste órgão na 
organização escolar pressupõe que as reuniões decorram dentro de um horário de trabalho 
proficiente.  
5. No 1.º ciclo, todos os docentes terão um dia (4ª feira) livre de atividades letivas a partir das 
16h00, prevendo-se assim um espaço para eventuais reuniões. 
6. O diretor de turma dará sempre continuidade ao cargo na sua turma durante todo o ciclo. 
7. Se possível, os diretores de turma fazem um ano de interregno neste cargo, sempre que: 
completem um ciclo no 2.º ciclo ou 3 anos se iniciou no 6.º ano; completem um ciclo no 3.º 
ciclo. 
8. O professor dará continuidade de lecionação na turma que teve no ano anterior. 
9. Sempre que possível, no segundo ciclo, dar-se-á preferência à lecionação no mesmo ano a 
disciplinas diferentes na mesma turma, em detrimento da mesma disciplina em anos 
diferentes. 
10. Para evitar que o docente se apresente no horário letivo em condições de muito desgaste, 
o horário diário, sempre que possível, terá horas letivas e não letivas. Será regra de referência 
o horário não contemplar mais de 6 tempos letivos de 45’. 
11. Nos horários dos professores, nas disciplinas de natureza mais teórica, os docentes não 
devem ter sempre as mesmas turmas nos blocos finais do horário da turma. 
12. Atender, quando possível, às preferências dos docentes, desde que não esteja em causa a 
qualidade do serviço educativo prestado nem os interesses dos alunos; 
13. Haverá um espaço comum, à quarta-feira à tarde, de duas horas para reuniões de 
articulação entre coordenadores/subcoordenadores. 
14. A Coordenadora do Departamento Curricular da Educação Pré-escolar apenas cumprirá 30 
minutos mensais de atendimento aos Encarregados de Educação e 30 minutos para a 
coordenação Acompanhamento e Apoio às famílias de modo a dispor de 60 minutos para a 
Coordenação de Departamento. 
15. Ao coordenador de departamento e aos subcoordenadores de ano do 1.º ciclo não será 
atribuído Apoio ao Estudo.  
16. Aos professores com pelo menos 7 turmas ou com 5 turmas e 3 níveis será retirada um 
tempo da componente não letiva.  
17. A fim de se assegurar um melhor esquema de apoio ao estudo na EMEA, sobretudo, ao 

nível da melhor rentabilização do período letivo da tarde, na elaboração do horário 
semanal dos professores será adotado o seguinte procedimento: 

a) A todos os professores será atribuído um dia com componente letiva nos períodos 
da manhã e da tarde. 

b) No caso dos horários em que seja possível atribuir um dia sem componente letiva 
serão atribuídos, obrigatoriamente, dois dias com componente letiva de manhã e 
de tarde. 
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c) As aulas de apoio irão, desde o início do ano letivo, ser integradas no horário dos 
alunos e dos professores, em período em que, no caso dos alunos, haja também 
outras atividades letivas. 

d) Também no horário semanal dos alunos serão atribuídos dois dias mistos. 
 

9º 
Disposições finais 

1 - A resolução de dúvidas ou omissões suscitadas pela aplicação do presente Regulamento 
compete aos Órgãos de Gestão e Administração do Agrupamento, após análise das situações 
em concreto. 
2 – Este Regulamento, que estará anexo ao Projeto Educativo, será divulgado no sítio da 
escola, na internet no início do ano letivo, e estará disponível para consulta permanente nos 
seguintes locais: Na Direção e nos Serviços Administrativos do Agrupamento. 
Em cumprimento do n.º 5 do Artigo 13.º do Despacho n.º6/2014, de 26 de maio, o Conselho 

Pedagógico define os presentes critérios gerais a que obedecerá a elaboração dos horários dos 

alunos no ano letivo 2014/2015. 

O Conselho Pedagógico 

Revisto em: 

Vila Verde, 29 de outubro de 2014 

Os membros do Conselho Pedagógico: 

António Alberto da Rocha Rodrigues 
 

Alfredo Fernando B. Teixeira Pedrosa 
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Florbela Maria Quintela Alves 
 

Henrique José Martins de Matos 
 

Isabel Maria Abreu de Carvalho 
 

João Cândido Amaral Lima 
 

Manuel Lopes Valentim 
 

Maria Angelina Alves de Araújo Vilaverde 
 

Maria da Graça Caridade Barbosa Pereira 
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