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Introdução
De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada
pelo Decreto- Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, entende-se por Projeto Educativo o “documento
que consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas (...), elaborado e aprovado
pelos seus órgãos de administração e gestão (…), no qual se explicitam os princípios, os valores,
as metas e as estratégias segundo as quais o agrupamento de escolas (...) se propõe cumprir a
sua função educativa”.
Este Projeto Educativo procede à revisão do documento elaborado para os anos de 201317, tendo subjacente as orientações da nova visão estratégica para o agrupamento, constituindose assim como um instrumento orientador da política educativa do Agrupamento de Escolas do
Viso, Porto, que persegue a melhoria do serviço público da educação.
A presente revisão do Projeto Educativo está alicerçada em diferentes documentos
estratégicos produzidos pelo Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, nomeadamente, os
relatórios de monitorização interna, as ações estratégicas incluídas no Projeto de Intervenção
do Diretor, o Planeamento e Gestão Curricular do Agrupamento e os resultados do processo de
monitorização externa no âmbito do Projeto TEIP, nos últimos três anos.
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1. Princípios e valores
O Projeto Educativo rege-se pelos princípios e valores consignados na Lei de Bases do
Sistema Educativo, nomeadamente no seu artigo 3.º e no regime de autonomia, administração
e gestão dos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário, particularmente no artigo
4.º Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo).
Artigo 3.º - Princípios organizativos. O sistema educativo organiza-se de forma a:
- Contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço da fidelidade à matriz
histórica de Portugal, através da consciencialização relativamente ao património cultural
do povo português, no quadro da tradição universalista europeia e da crescente
interdependência e necessária solidariedade entre todos os povos do Mundo;
- Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da
personalidade, da formação de caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão
consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-lhe
um equilibrado desenvolvimento físico;
- Assegurar a formação cívica e moral dos jovens;
- Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e pelos projetos
individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos diferentes saberes
e culturas;
- Desenvolver a capacidade para o trabalho e proporcionar, com base numa sólida formação
geral, uma formação específica para a ocupação de um justo lugar na vida ativa que
permita ao indivíduo prestar o seu contributo ao progresso da sociedade em consonância
com os seus interesses, capacidades e vocação;
- Contribuir para a realização pessoal e comunitária dos indivíduos, não só pela formação
para o sistema de ocupações socialmente úteis, mas ainda pela prática e aprendizagem da
utilização criativa dos tempos livres;
- Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações educativas de modo a
proporcionar uma correta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das
populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes;
- Promover a possibilidade de assegurar uma escolaridade de segunda oportunidade aos
que dela não usufruíram na idade própria, aos que procuram o sistema educativo por
razões profissionais ou de promoção cultural, devidas, nomeadamente, a necessidades de
reconversão ou aperfeiçoamento decorrentes da evolução dos conhecimentos científicos
e tecnológicos;
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- Assumir o conceito de currículo, numa dupla asserção, conforme a sua exterioridade ou
interioridade relativamente a cada aluno: o currículo exterior ou objetivo é um perfil, um
horizonte de realização, uma meta; o currículo interior ou subjetivo é um percurso (único)
de desenvolvimento pessoal, um caminho, um trajeto. Só o currículo subjetivo (o
conjunto de aquisições de cada aluno) está em condições de validar a pertinência do
currículo objetivo;
- Contribuir para desenvolver o espírito e a prática de igualdade e democracia, através da
adoção de estruturas e processos participativos na definição da política educativa, na
administração e gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em
que se integram todos os intervenientes no processo educativo, em especial os alunos, os
docentes e as famílias.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril (regime de autonomia,
administração e gestão), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, Artigo
4.º - Princípios orientadores e objetivos, no seu ponto 1, refere-se:
- Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade
do serviço público de educação, em geral, e

das aprendizagens e dos resultados

escolares, em particular;
- Promover a equidade social, criando condições para a concretização de igualdade de
oportunidades para todos;
- Assegurar as melhores condições de estudo e de trabalho, de realização e de
desenvolvimento pessoal e profissional;
- Cumprir e fazer cumprir os direitos e

os deveres constantes nas leis, normas ou

regulamentos e manter a disciplina;
- Observar o primado dos critérios de natureza pedagógica sobre os critérios de natureza
administrativa nos limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o
desenvolvimento da sua missão;
- Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e administração escolar,
designadamente através dos adequados meios de comunicação e informação;
- Proporcionar condições para a participação dos membros da comunidade educativa e
promover a sua iniciativa.
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2. Caracterização do agrupamento
2.1. Constituição do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, anteriormente denominado Escola Básica 2,
3 do Viso foi fundado a 1 de setembro de 1994, e localiza-se na parte ocidental da cidade, na
freguesia de Ramalde, instalado num polo de desenvolvimento industrial e empresarial.
Atualmente é composto por três escolas básicas do 1º ciclo com Jardim de Infância –
Escola Básica nº 2 do Viso, Escola Básica dos Correios e Escola Básica das Campinas – e a
Escola Básica do Viso (sede do agrupamento), com 2º e 3º ciclos, totalizando 748 alunos (dados
de 2018/2019) na sua maioria provenientes da freguesia de Ramalde.
A Escola Básica nº 2 do Viso localiza-se a 900 metros da escola sede e integra biblioteca
e ginásio. A Escola Básica dos Correios encontra-se a 2,6 km da escola sede. Já a Escola Básica
das Campinas localiza-se a 2,7 km e integra biblioteca, ginásio e um centro de aprendizagem.
A escola sede possui biblioteca, pavilhão gimnodesportivo e um centro de aprendizagem.
O centro de apoio à aprendizagem, estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos
e materiais, dos saberes e competências da escola, enquanto recurso organizacional, insere-se
num contínuo de respostas educativas disponibilizadas pelo agrupamento.
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O agrupamento tem um corpo docente estável, constituído na sua maioria por professores
do quadro de agrupamento, que dá resposta muito satisfatória às necessidades do serviço
docente e que permite o desenvolvimento de um trabalho pedagógico de continuidade. Também
se pretende que o trabalho colaborativo dos professores, de partilha de experiências educativas,
de construção de materiais pedagógicos, de elaboração de instrumentos de avaliação, com
matriz comum, e da análise dos resultados se torne numa prática corrente, aspetos fundamentais
para a dinâmica da cultura do agrupamento na busca permanente de um serviço educativo de
qualidade.

2.2. Contexto do Agrupamento
Os dados estatísticos apurados nos censos de 2011 permitem-nos caracterizar esta
freguesia que abrange uma área de 5,68 km² e na qual residiam à data desse inquérito 38 012
pessoas, das quais 45% homens e 55% mulheres. Deste recenseamento contabilizou-se a
existência 15352 agregados familiares, dos quais 8801 são compostos por 1 ou 2 elementos,
5658 têm entre 3 a 4 elementos e 893 têm 5 ou mais elementos.
Quanto à estrutura etária, ressalta-se sobretudo o facto de 56% da população se situar no
escalão etário compreendido entre os 25 e os 64 anos, o que indicia a existência de uma alargada
massa populacional potencialmente ativa, mas por outro, coloca o problema da tendência cada
vez mais acentuada para o envelhecimento da população. No escalão dos 0 aos 14 anos existiam
5420 residentes e no grupo dos adolescentes e jovens adultos (15-24 anos) 3974.
Relativamente ao nível de escolaridade observava-se que o nível de ensino mais completo
era o ensino superior com 30%. Neste território apenas 5% da população não conseguira
completar nenhum nível de ensino.
No que diz respeito ao ensino básico, o nível mais completo era o 1º ciclo com 24%,
sendo o 2º e 3.º ciclos detido por 8% e 14% respetivamente. Por sua vez, o ensino secundário
apresentava uma percentagem idêntica 16%. No que concerne à distribuição da população
empregada da freguesia, regista-se que o número de indivíduos que trabalham no setor primário
era muito residual, 0,4%, no setor secundário trabalhavam 4,1% e no setor terciário 85,5%.
Paralelamente, registava-se um total de 2839 residentes sem emprego, correspondente a 15%
da população, em idade ativa.
Outra temática estudada nos censos reportava-se aos edifícios. Foram contabilizados
4783 edifícios, sendo cerca de 41% destes edifícios construídos entre 1946 e 1970. A grande
maioria dos edifícios existentes destinavam-se a fins exclusivamente residenciais, 91%. Dos
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15270 alojamentos familiares, destes 99,9% possuíam água canalizada, tendo-se registado
apenas 16 alojamentos sem sistema de águas residuais e 187 sem instalação de banho ou duche.

2.2. Comunidade escolar
N.º de alunos por turma no pré-escolar e 1.º ciclo (ano letivo 2018/2019)

Escola Básica das Campinas

Escola Básica dos Correios

Escola Básica n.º 2 do Viso

Ano de

N.º de

Ano de

N.º de

Ano de

escolaridade

alunos

escolaridade

alunos

escolaridade

Pré-escolar- S1

19

Pré-escolar-S1

24

Pré-escolar-S1

23

Pré-escolar-S2

20

1.ºA

11

Pré-escolar-S2

21

Pré-escolar-S3

19

2.ºA

26

1.ºA

20

Pré-escolar-S4

19

3.ºA

22

1.ºB

14

1.ºA

21

4.ºA

18

2.ºA

20

2.ºA

20

4.ºB

14

2.ºB

19

2.ºB

20

3.ºA

22

3.ºA

20

4.ºA

24

3.ºB

13

4.ºB

24

4.ºA

18

4.ºB

15

TOTAL

204

TOTAL

187

TOTAL

115

N.º de alunos

Página 9 de 42

N.º de alunos por turma no 2.º e 3.º ciclos (ano letivo 2018/2019)

Escola Básica do Viso
Ano de escolaridade

N.º de alunos

Ano de escolaridade

N.º de alunos

5.ºA

20

7.ºA

18

5.ºB

20

7.ºB

18

5.ºC

18

7.ºC

10

6.ºA

20

8.ºA

22

6.ºB

16

8.ºB

18

6.ºC

17

8.ºC

8

9.ºA

20

9.ºB

17

TOTAL

131

TOTAL

111

N.º total de alunos por anos de escolaridade e género (ano letivo 2018/2019)

Anos

N.º alunos/ Crianças Rapazes Raparigas

Pré-escolar

145

61

85

1.º ano

66

38

28

2.º ano

105

53

52

3.º ano

77

50

27

4.º ano

113

57

56

5.º ano

58

31

27

6.º ano

53

26

27

7.º ano

46

26

20

8.º ano

48

15

22

9.º ano

37

18

19

TOTAL

748

375

363
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N.º total de alunos - ação social escolar (ano letivo 2018/2019)

ANOS

N.º alunos

Sem
escalão

Escalão A

Escalão B

Escalão C

Pré-escolar

145

87

45

11

2

1.º ano

66

11

39

12

4

2.º ano

105

30

61

13

1

3.º ano

77

27

40

9

1

4.º ano

113

38

55

18

2

5.º ano

58

15

31

11

1

6.º ano

53

12

32

8

1

7.º ano

46

10

27

7

2

8.º ano

48

10

27

9

2

9.º ano

37

7

20

9

1

TOTAL

748

247

377

107

17

N.º total de funcionários docentes e não docentes (ano letivo 2018/2019)
Ciclo/Escola
Pré-escolar da E.B. das
Campinas
1ºciclo da E.B. das
Campinas
Pré-escolar da E.B. nº2
do Viso
1ºciclo da E.B. nº2 do
Viso
Pré-escolar da E.B. dos
Correios
1ºciclo da E.B. dos
Correios

Nº
Docentes

Nº Assistentes
Técnicos

11

3 (CMP)

6

2 (CMP)

4

1 (CMP)

13
(+1 Enc.
Operacional)

5
(+1 Coord.
Técnico)

Técnico
Superior

4
18
2
10
1
8

2ºciclo da E.B. do Viso
65
3ºciclo da E.B. do Viso

Nº Assistentes
Operacionais

2
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Habilitações literárias dos Encarregados de Educação (ano letivo 2018/2019)

Licenciatura/
Anos

Licenciatura

Bacharel/
Pós-

Secundário

Básico

Básico

S/

(3.º ciclo) (2.º ciclo) Habilitações

Desconhecida

Total
E.E.

Graduação
Pré-

37

25

18

21

33

2

9

145

1.º ano

0

8

9

18

28

0

3

66

2.º ano

1

8

19

36

30

0

11

105

3.º ano

0

8

11

20

29

0

9

77

4.º ano

1

12

18

31

24

0

27

113

5.º ano

0

8

8

17

20

0

5

58

6.º ano

0

1

3

22

22

0

5

53

7.º ano

1

4

8

9

22

0

2

46

8.º ano

2

1

4

16

22

0

3

48

9.º ano

0

1

2

11

18

0

5

37

Total

42

76

100

201

248

2

79

748

escolar
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3. Diagnóstico estratégico
Origem interna ao Agrupamento de Escolas do Viso, Porto
Forças / Pontos Fortes
S1

S2

S3

Grau de satisfação geral relativamente à organização e gestão do
agrupamento
Motivação dos docentes e serviços especializados de apoio para a
melhoria dos resultados escolares e das competências dos alunos
Preocupação do Agrupamento na sua posição relativa na avaliação
externa face aos demais Agrupamentos congéneres

Fraquezas / Pontos Fracos
W1

W2

parcerias e protocolos estabelecidos com diversas entidades,

W3

S6

S7

Projetos em desenvolvimento no agrupamento

Abertura da escola a instituições sociais e estruturas da comunidade
envolvente

Proximidade geográfica dos diversos estabelecimentos de ensino da
escola-sede

indisciplina

processuais internos no processo de resposta às situações
de indisciplina

W4

nomeadamente para a oferta do Ensino Articulado
S5

Resultados muito aquém do desejado ao nível da

Alguma desarticulação no cumprimento dos normativos

Visão estratégica delineada e partilhada, associada à consistência das
S4

Resultados escolares aquém do desejado

W5

Pouca disponibilidade e participação de um número ainda
significativo de encarregados de educação.
Dificuldades na articulação e concretização de algumas
atividades entre ciclos
Processos de acompanhamento e supervisão da prática

W6

letiva, tendo em vista as práticas pedagógicas e a melhoria
da qualidade do ensino
O aprofundamento e apropriação da informação resultante

W7

do processo de autoavaliação por parte das diferentes
estruturas pedagógicas
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Origem externa ao Agrupamento de Escolas do Viso, Porto
Oportunidades
O1

O2

Disponibilidade da comunidade educativa para a melhoria dos
resultados escolares
Início da construção de imagem positiva do agrupamento junto da
comunidade educativa

Ameaças /Constrangimentos
T1

T2

Bom relacionamento do agrupamento com a Câmara Municipal do
O3

Porto, Junta de Freguesia de Ramalde, BIAL, PALLCO, Escola

T3

Superior de Educação, Porto e outros parceiros

O4

O5

O6

Articulação entre o trabalho desenvolvido pelas escolas do
Agrupamento, no sentido do aproveitamento de sinergias existentes

Recursos humanos disponibilizados, de acordo com estatuto TEIP

Fracas expectativas de alguns dos pais/encarregados de
educação relativamente ao futuro dos seus educandos
Número elevado de alunos com medidas de inclusão que
condicionam a afetação de recursos
Dificuldade de alguns encarregados de educação em
acompanharem o percurso escolar dos seus educandos
Falta de assistentes operacionais e assistentes técnicos em

T4

número suficiente para obviar às situações de absentismo,
indisciplina e tramitação processual

T5

Maus acessos à escola sede do agrupamento

Taxa elevada de construção de habitação não social na zona
envolvente da escola sede do agrupamento
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4. Para onde vamos: Missão, Valores e Visão
- Missão – Promover o desenvolvimento integral dos alunos, transmitindo conhecimentos
e saberes essenciais para a formação de cidadãos autónomos, críticos, empreendedores,
solidários e preparados para intervir conscientemente num mundo em constante mudança.
- Valores – O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, na procura de formar cidadãos
responsáveis, autónomos e socialmente interventivos deve incutir, entre outros, os seguintes
valores: a responsabilidade, o respeito, a solidariedade, a confiança, a justiça, a resiliência, a
transparência e a integridade.
- Visão – O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, deve distinguir-se pelas suas
dinâmicas, empreendimentos/esforços para ultrapassar as dificuldades e por conseguir o
sucesso, quer dos alunos, quer da organização educativa.
O Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, para ser reconhecido como um agrupamento
de referência local com qualidade no que concerne às aprendizagens e resultados educativos
dos seus alunos:
- Desenvolve a sua atividade em torno da promoção de aprendizagens significativas e
estimulantes para todos os alunos;
- Desenvolve uma cultura de avaliação, como processo regulador das aprendizagens,
orientando construtivamente o percurso escolar de cada aluno, permitindo-lhe em cada
momento tomar consciência, pela positiva, do que já sabe e do que já é capaz;
- Promove o desenvolvimento de capacidades e competências dos alunos, tendo em vista
a construção da sua progressiva autonomia;
- Promove o desenvolvimento global e harmonioso dos alunos, no sentido de favorecer
a sua autorrealização, na dupla dimensão individual e social;
- Fomenta um clima positivo de relações humanas, baseado na abertura, na
transparência, na cooperação e na sã convivência;
- Institucionaliza práticas de autoavaliação do agrupamento, com carácter sistemático e
de forma participada;
- Promove a saúde, nas suas várias vertentes, como fator fundamental ao
desenvolvimento global harmonioso;
- Cria canais e estruturas de participação, direta e indireta, para todos os elementos da
comunidade educativa;
- Promove a valorização e humanização dos espaços educativos;

Página 15 de 42

- Fomenta as interações entre a escola e o meio onde se insere;
- Promove os valores da tolerância, do respeito mútuo, da competência, da
solidariedade, do profissionalismo, do rigor e da liberdade.
Esta revisão do Projeto Educativo mantém a recuperação da assunção da sala de aula
como espaço privilegiado de promoção das aprendizagens, a par da educação para os valores,
promoção de uma cultura de prevenção, de formação e de participação cívica dos alunos, num
processo de aquisição de competências que sustentem as aprendizagens ao longo da vida e
promovam a autonomia.
Também procurará responder, ainda, à missão deste agrupamento: proporcionar a todos
os seus alunos um percurso educativo de sucesso que permita o desenvolvimento pleno das suas
capacidades e aptidões.

5. Lema
Construindo caminhos para uma escola de sucesso.

Objetivo central
Sob o lema acima assumido, o Projeto Educativo deste agrupamento assume dois
intenções primordiais:
- Dar corpo a uma vida escolar mais estimulante intelectualmente e mais participada
pelos alunos;
- Aumentar as expectativas em relação ao trabalho escolar dos discentes.

Objetivos estratégicos
- Desenvolver as competências leitoras, reduzindo o número de alunos com dificuldades
na leitura e compreensão, na lógica de que esta competência será facilitadora de todas
as aprendizagens.
- Melhorar as competências básicas dos alunos: reduzir a taxa de retenção por ano de
escolaridade.
- Melhorar as competências básicas dos alunos: melhorar os resultados das disciplinas
sujeitas a exame nacional.
- Assegurar uma formação coerente e conducente, quer ao prosseguimento de estudos
em outros níveis, quer ao ingresso na vida ativa.
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- Oferecer um quadro de valores que levem o aluno a uma atitude consciente,
responsável, crítica e ativa perante a vida e a sociedade.
- Incentivar a interação agrupamento – realidade social, cultural e ambiental envolvente.
- Promover um serviço público de qualidade.
- Desenvolver a capacidade de autorregulação e melhoria do agrupamento.

6. Intervenção estratégica
Objetivos TEIP3 (Despacho normativo 20/2012 de 3 de outubro)

O instrumento do PEA – TEIP apresenta um conjunto de propostas de atividades,
integradas em grandes ações ou eixos estratégicos de ação, que serão implementadas dentro e
fora da sala, implicando as diferentes estruturas educativas e toda a comunidade, a saber:

Eixos estratégicos

Domínios

Ações de Melhoria
Ação 1– Flexibilidade na organização dos
horários escolares dos grupos de alunos do 1.º, 2º
e 3º ciclos

Ação 2– Apoio do Gabinete de mediação

I - Cultura de
Escola e

 Medidas
organizacionais

disciplinar na caracterização/comunicação da
indisciplina na sala de aula

Lideranças

Ação 4– Dinamizar o trabalho colaborativo

Pedagógicas

docente ao nível da coordenação pedagógica e
curricular

 Sucesso escolar
na avaliação
interna/externa
II - Gestão

Ação 8– Salas de Estudo do 2º e 3º ciclos

Ação 10– Inclusão dos alunos na vida democrática
do agrupamento
Ação 4– Dinamizar o trabalho colaborativo
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Eixos estratégicos

Domínios

Ações de Melhoria

Curricular, numa

docente ao nível da coordenação pedagógica e

lógica de

curricular

autonomia e
Ação 5 – Projeto “Menos é Mais” para apoiar o

flexibilidade
 Interrupção

insucesso escolar

precoce do
percurso escolar

Ação 6 – Enriquecer o currículo dos alunos
através da oferta de componentes ligadas à
Educação Artística (Ensino Articulado de Dança e

 Práticas

Música)

pedagógicas
Ação 7– Valorizar o mérito escolar e as
competências pessoais e sociais dos alunos
 Envolvimento dos
parceiros

Ação 8– Salas de Estudo do 2º e 3º ciclos
Ação 3– Pais no Agrupamento

Envolvimento da
comunidade

Ação 6 – Enriquecer o currículo dos alunos
através da oferta de componentes ligadas à
Educação Artística (Ensino Articulado de Dança e

III - Parcerias e

Música)

Comunidade
Ação 7– Valorizar o mérito escolar e as
competências pessoais e sociais dos alunos
Ação 9 –Fomentar a parentalidade positiva
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Áreas de Intervenção
Prioritárias

Objetivos Gerais a alcançar
Promover articulação horizontal e vertical através da partilha de estratégias e atividades,
proporcionando uma estreita colaboração entre pares, de forma a adquirir novas ferramentas e
estratégias de trabalho.

Dinâmicas Pedagógicas

Implementar equipas educativas que permitam a centralização do trabalho docente nos alunos.
Implementar equipas educativas que permitam a reflexão sobre as medidas de promoção do sucesso
escolar já tomadas e a tomar.
Melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem.
Aumentar o sucesso educativo nas disciplinas Português, Matemática e Inglês nas de taxas de
transição no ensino básico e nas provas finais do 9.ºano.
Melhorar as taxas de sucesso nas provas de aferição.
Diminuir o diferencial entre os resultados da avaliação externa dos alunos para o valor nacional.

Resultados Escolares

Apostar no despiste precoce das dificuldades das aprendizagens, afetando significativamente
recursos para as medidas de inclusão.
Consolidar o processo de inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem.
Reforçar estratégias de envolvimento e participação dos alunos nos processos de decisão e de
corresponsabilização na melhoria dos resultados.
Melhorar as competências de leitura, compreensão e comunicação oral e escrita.
Melhorar as competências do cálculo e resolução de problemas.
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Áreas de Intervenção
Prioritárias

Objetivos Gerais a alcançar
Providenciar estratégias de gestão que reforcem a prevenção de situações de indisciplina.
Manter o envolvimento dos serviços de apoio especializado para apoiar os alunos problemáticos ao

Indisciplina

nível da indisciplina, do abandono escolar, dos comportamentos de risco e falta de assiduidade.
Reduzir os índices de indisciplina dentro e fora da sala de aula.
Diminuir a taxa de interrupção precoce.
Potenciar estratégias de gestão que reforcem a promoção e o envolvimento dos pais ou encarregados
de educação na vida escolar dos seus educandos.
Aumentar o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação na vida escolar dos seus educandos
através da sua participação em reuniões.
Incentivar e envolver os Encarregados de Educação nas estratégias de apoio aos alunos.

Envolvimento da comunidade
Incentivar a participação ativa dos membros da comunidade educativa na vida da escola.
Consolidar/alargar parcerias e protocolos que representem valor acrescentado à missão do
Agrupamento.
Envolver os alunos numa maior participação na vida da escola.
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7. Os desafios atuais
- Modificar a imagem da escola na comunidade e no território em que a mesma está
inserida.
- Envolver parceiros locais na promoção da melhoria do território e da escola.
- Pensar a escola como um espaço de democracia e cidadania.
- Conceder ao aluno um papel ativo na construção do conhecimento através da
modificação das práticas e renovação das metodologias.
- Envolver a comunidade educativa nas linhas orientadoras do agrupamento.
- Autorreflexão dos docentes do agrupamento a par da identificação de dificuldades de
aprendizagem nos alunos, para que todos os docentes reconheçam e procurem
ultrapassar as suas dificuldades de ensino ou relação pedagógica.
- Deverão prevalecer, sempre que possível, na organização, administração e gestão do
agrupamento, os critérios pedagógicos, sobre quaisquer critérios de natureza
administrativa.
- O potencial do pessoal não docente, bem como as suas competências serão
desenvolvidos e aproveitados através da formação, realização e desenvolvimento
pessoal e profissional, de uma cultura de confiança, de delegação de responsabilidades
e de autonomia de ação.
No que diz respeito à oferta formativa, o agrupamento dispõe de uma oferta adequada às
necessidades e potencialidades dos alunos, desdobrando-se em percursos curriculares e em
atividades de enriquecimento, para que todos tenham sucesso. O artigo 1.º do Capítulo I do
Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, estabelece “os princípios orientadores da organização
e gestão dos currículos (…)” e “as suas disposições aplicam-se às diversas ofertas curriculares
dos ensinos básico e secundário(…)” e aponta princípios orientadores que vão de encontro à
aposta na garantia da igualdade de oportunidades de aprendizagem e o sucesso escolar para
todos os alunos numa escolaridade obrigatória de doze anos.

8. Medidas de promoção do sucesso educativo
8.1. Projeto “ Menos é Mais”
“Menos é Mais” é um projeto a desenvolver nas disciplinas de Português, Matemática e
Inglês, com vista à promoção do sucesso escolar. Com o intuito de proporcionar um ensino
mais personalizado, serão assegurados os recursos necessários ao seu desenvolvimento,
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continuando a garantir um ensino capaz de colmatar lacunas impeditivas de sucesso escolar nas
disciplinas de Português, Matemática e Inglês. O projeto prossegue no âmbito da autonomia do
Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, e apresenta como objetivos primordiais:
- Continuar a garantir o respeito pelo ritmo de aprendizagem dos alunos, através da
formação de grupos de apoio de Inglês, Português e Matemática, em cada turma,
prestado pelos respetivos professores da turma daquelas disciplinas;
- Colmatar lacunas impeditivas de sucesso escolar nas disciplinas de Inglês,
Português e Matemática;
- Prestar um atendimento mais personalizado às dúvidas dos alunos, garantindo a
compatibilidade entre atividades de recuperação e de desenvolvimento, com apoio
semanal que permitirá a realização de atividades de reforço das aprendizagens;
- Privilegiar o acompanhamento sempre presencial dos professores titulares de
Matemática, Inglês e Português nas aulas e nos apoios pedagógicos acrescidos;
- Assegurar o cumprimento das aprendizagens essenciais, programas e metas em
vigor.
- Promover práticas eficientes que potenciem o reforço da sequencialidade das
aprendizagens e a melhoria dos resultados escolares.

8.2. Medidas de Apoio à Aprendizagem
a) Apoio pedagógico acrescido
No 2.º e 3.º ciclos, o apoio pedagógico acrescido às disciplinas de Português, Inglês e
Matemática é obrigatório para os alunos propostos na reunião de avaliação de Conselho de
Turma de final de ano letivo e para os alunos propostos durante os 1.º, 2.º e 3.º períodos, nas
Reuniões de Equipa Pedagógica ou nos Conselhos de Turma, pelo professor da disciplina, salvo
posição contrária manifestada pelo Encarregado de Educação mediante assinatura de um termo
de responsabilidade. O apoio pedagógico acrescido tem como objetivo o reforço efetivo das
aprendizagens, sobretudo das disciplinas com mais insucesso ou sujeitas a prova final, e visa
responder às dificuldades de aprendizagem sentidas pelos alunos. Cada turma possui pelo
menos um tempo de apoio semanal às disciplinas de Português, Matemática e Inglês e em
algumas situações dois tempos, sobretudo nas turmas onde o número de alunos propostos é
superior a dez.
b) Salas de estudo – 2.º e 3.º ciclos
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As duas Salas de Estudo destinam-se respetivamente aos alunos do 2.º e 3.º ciclos que,
voluntariamente ou por indicação dos professores, mediante lista afixada no início do ano
letivo, necessitem de um acompanhamento ao estudo. São espaços que se pretende que tenha
uma vertente pedagógica onde o aluno pode estudar, tirar dúvidas ou realizar os trabalhos
escolares, em grupo ou individualmente, com o acompanhamento de um grupo docentes de
áreas disciplinares diferentes, e uma vertente social em que os alunos aproveitam o seu tempo
livre de uma forma construtiva e enriquecedora. As Salas de Estudo estão abertas desde o
arranque do ano letivo, em setembro, e as atividades são asseguradas por um grupo de docentes.
O horário de funcionamento incide no período da tarde e é divulgado a toda a comunidade
educativa.
c) Apoio tutorial
Esta medida, designada por Ser+, visa a aplicação da medida tutoria como estratégia de
apoio e orientação pessoal e escolar, entre um tutor e um tutorando, com vista não só o
acompanhamento escolar, mas também o desenvolvimento pessoal e a realização do potencial
do tutorando. Esta medida será implementada pelo diretor de turma aos alunos da respetiva
turma, referenciados para este tipo de apoio, dispondo no seu horário de trabalho de um ou dois
tempos semanais, conforme o número de alunos. O diretor de turma será apoiado pelo perito
externo do agrupamento, para a definição de estratégias de atuação para cada caso.
Este apoio tem como objetivos: promover um maior envolvimento dos alunos no estudo;
melhorar a sua integração no meio escolar através do desenvolvimento de competências de
relacionamento interpessoal; desenvolver a capacidade de atenção e concentração,
competências de leitura, de escrita e de estudo.
A proposta para este apoio é efetuada pelos professores do Conselho de Turma e destina-se
ao aluno com as seguintes características:
Domínio Social e Pessoal
- dificuldades de integração escolar e de relacionamento interpessoal;
- ambiente familiar desestruturado;
- falta de acompanhamento por parte do Enc. de educação.
Domínio académico
- desmotivação escolar;
- risco de abandono/absentismo;
- ausência de métodos de estudo e dificuldades na organização dos materiais escolares.
d) Coadjuvação/apoio de sala de aula
Em prol de um ensino de qualidade conducente ao sucesso educativo, a coadjuvação em
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sala de aula é implementada de acordo com as características e necessidades de cada uma das
turmas e em situações muito específicas.

e) Gabinete de Mediação Disciplinar
O Gabinete de Mediação Disciplinar é uma unidade complementar de apoio educativo
com os seguintes objetivos: apoiar o aluno na reflexão da infração cometida que o levou à ordem
de saída da sala de aula; apoiar o aluno na elaboração do relatório sobre a ocorrência disciplinar
para dar conhecimento ao Diretor de Turma; acompanhar o aluno na realização da tarefa de que
tenha sido incumbido pelo professor, na sequência da aplicação da medida corretiva de ordem
de saída da sala de aula; manter atualizado o acervo documental relativo às ocorrências dos
alunos que são enviados para este gabinete; e elaborar estatísticas respeitantes à indisciplina no
agrupamento.
O referido gabinete tem como objetivo promover uma intervenção pedagógica e
disciplinar de forma a contribuir para a melhoria do comportamento dos alunos dentro e fora
da sala de aula.

8.3. Educação Especial
A atenção às diferenças individuais e o atendimento escolar implicam uma flexibilização
da organização escolar, das estratégias de ensino, da gestão dos recursos e do currículo, de
forma a proporcionar o desenvolvimento maximizado de todos, de acordo com as características
pessoais e as necessidades individuais de cada um, em consonância com o especificado no
Decreto-Lei n.º 54/2018 de 06 de julho. Este decreto consagra uma abordagem integrada e
contínua do percurso escolar de cada aluno, garantindo que o Perfil dos Alunos à Saída de
Escolaridade Obrigatória seja atingido por todos, permitindo que cada um progrida no currículo
com vista ao seu sucesso educativo.
Os recursos específicos de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão abrangem todos os
estabelecimentos de ensino do agrupamento e são assegurados por uma equipa de docentes
especializados. O enfoque vai para o papel relevante do docente de Educação Especial que deve
apoiar, de modo colaborativo e numa lógica de co-responsabilização, os demais docentes do
aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no reforço das aprendizagens,
na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão, na aplicação das
medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados, enquanto

Página 24 de 42

dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem
e ainda a intervenção no Centro de Apoio à Aprendizagem.
Esta equipa de docentes colabora com os educadores de infância, professores titulares de
turma/diretores de turma, conselhos de turma, encarregados de educação, técnicos
especializados e demais intervenientes, na definição e implementação de medidas e
intervenções específicas, concretizadas no Relatório Técnico-Pedagógico (artigo 21º) e/ou
Programa Educativo Individual (artigo 24ª) que regulamentam a operacionalização do processo
ensino/aprendizagem dos alunos. Sempre que o aluno tiver um Programa Educativo Individual,
este deve ser complementado com um Plano Individual de Transição (artigo 25º) destinado a
promover a transição para a vida pós-escolar, através do estabelecimento de protocolos de
cooperação com entidades que recebem os alunos, proporcionando-lhes experiências em
contexto real de trabalho e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional.
No âmbito da legislação, na unidade orgânica é constituída uma Equipa Multidisciplinar
de Apoio à Educação Inclusiva que tem um papel fundamental na sensibilização para a
educação inclusiva, de modo a que o agrupamento adote uma visão estratégica fundamentada
nos princípios e valores orientados para a inclusão.

8.4. Serviços de Psicologia
O serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada de apoio ao processo
ensino aprendizagem, com um papel essencial neste agrupamento, constituído por psicólogas
que, em colaboração com todos os elementos da comunidade educativa, promovem o apoio
educativo e psicossocial de todos os intervenientes desta estrutura escolar (alunos, docentes,
pais/encarregados de educação e pessoal não docente).
O serviço de Psicologia abrange a sua ação neste agrupamento, desde a estrutura do préescolar ao 3º CEB, e tem um papel importante no desenvolvimento de um trabalho positivo que
procura o crescimento global e harmonioso das crianças e alunos.
A intervenção das psicólogas é complementar ao trabalho desenvolvido pelos demais,
salientando-se a característica de intervenção preventiva e de promoção do sucesso escolar para
que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória, nos domínios cognitivo, comportamental, social e emocional, sendo
fundamental que esta ação seja articulada com os restantes intervenientes da ação educativa..
Enquanto recurso do agrupamento, este serviço desenvolve a sua ação especializada nos
domínios do apoio psicológico e apoio psicopedagógico, do apoio ao desenvolvimento de
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sistemas de relações da comunidade educativa (com o Diretor, docentes, Pais/Encarregados de
Educação e parceiros territoriais), e na orientação escolar.

8.5. Biblioteca Escolar
O agrupamento dispõe de três bibliotecas, uma na escola sede, outra na Escola Básica das
Campinas e, por fim, outra na Escola Básica n.º 2 do Viso. Estas bibliotecas são dotadas de
espaço, mobiliário e equipamentos adequados ao desenvolvimento de atividades de leitura,
produção de trabalhos e comunicação por parte da comunidade educativa.
O serviço das bibliotecas é coordenado por uma professora bibliotecária que, a partir da
escola sede, faz a gestão dos recursos documentais, dos equipamentos e das atividades,
articulando com todas as escolas, departamentos, professores e educadoras.
A atuação da Biblioteca Escolar integra todas as bibliotecas do agrupamento e tem por
objetivos primordiais apoiar as aprendizagens, promover e desenvolver as literacias da leitura,
da informação e dos media, e contribuir para a formação de leitores críticos e cívicos.
A Biblioteca Escolar assume-se como catalisadora, para todas as escolas no agrupamento,
do Projeto aLer+, promovido pelo Plano Nacional de Leitura, colocando o prazer de ler e o
desenvolvimento da competência leitora no centro dos seus esforços, para elevar os níveis de
aprendizagem e o sucesso educativo.
A Biblioteca da escola sede é dotada de uma equipa constituída por professores e por uma
assistente operacional, que apoia todos os utilizadores no uso dos seus recursos e permite o seu
funcionamento ininterrupto, incluindo a hora de almoço.
A Biblioteca Escolar tem uma política de circulação de documentos que permite a
requisição domiciliária para toda a comunidade, incluindo os pais e encarregados de educação.
Participa em projetos e parcerias com entidades exteriores à escola e envolve e mobiliza os pais
e as famílias.

8.6. Desporto Escolar
O Desporto Escolar visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade,
com o objetivo de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida
saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. A atividade desportiva
põe em jogo potencialidades físicas e psicológicas que contribuem para o desenvolvimento
global dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências
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sociais e valores morais, como a responsabilidade, o espírito de equipa, a disciplina, a tolerância
e o respeito. No agrupamento, o Desporto Escolar incide nos grupos de Corrida e Perícia em
patins, Badminton e Futsal, revelando-se de extrema importância na promoção da saúde e do
desporto, na inclusão e integração social, e no combate ao insucesso e abandono escolar. Os
alunos, encarregados de educação e responsáveis pelos grupos do Desporto Escolar reconhecem
e valorizam os benefícios da prática desportiva e participação dos alunos/ educandos nas
diversas competições e atividades.

8.7. Educação para a Saúde
Este projeto pretende dar continuidade à promoção da saúde, numa perspetiva positiva e
abrangente, através de uma abordagem conducente ao aumento dos conhecimentos e ao
desenvolvimento de competências nesta área. Visa contribuir para a melhoria da literacia em
saúde através do desenvolvimento de atitudes e valores que suportam comportamentos
saudáveis, da valorização de comportamentos positivos que conduzam a estilos de vida
saudáveis e da criação de condições ambientais de uma escola promotora de saúde.
Neste âmbito, existe parceria com o Centro de Saúde de Aldoar. Uma das atividades
desenvolvida consiste na deslocação das enfermeiras à escola, ao longo do ano, para
trabalhar diferentes temas, do pré-escolar até ao nono ano. Os temas versam, principalmente,
a sexualidade, assunto introduzido no pré-escolar sob a forma de “Descobrir o corpo”, passando
pelos afetos, no primeiro ciclo, aparelho reprodutor e higiene, no segundo ciclo, até às IST
(Infeções Sexualmente Transmitidas) e o tema métodos contracetivos, no terceiro ciclo.
Também são abordados os seguintes temas: alimentação / exercício físico; prevenção de
acidente / primeiros socorros e suporte básico de vida; bullying / saúde mental; sono e
dependências tecnológicas; cuidados com o sol e prevenção de melanomas; gestão de stress e
saúde mental; e postura.
A parceria permite ainda a realização de rastreios oftalmológicos, dentários e de
verificação de boletins de vacinas. Também sob a égide do “Educar para a Saúde” é
implementado o programa nacional “Cheque Dentista” e a organização de um “Gabinete de
apoio à comunidade escolar”. Ainda se destaca a iniciativa “Cantina em movimento” para
aumentar a frequência da cantina escolar por parte dos alunos tornando-a mais apelativa.

8.8. Atividades de Animação e de Apoio à Familia (AAAF) - Pré- Escolar
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Destinam-se a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes
e/ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção
destas atividades e são asseguradas pela Câmara Municipal do Porto.
A oferta contempla seguintes atividades: Educação Física (120 minutos semanais),
Crescer com a Música (120 minutos semanais) e Judo (60 minutos semanais durante 1 período
letivo) que são garantidas por técnicos contratados pela Câmara Municipal do Porto e realizadas
nas instalações dos Jardins de Infância. Os períodos das AAAF são também animados pelas
assistentes técnicas em articulação e com a supervisão da Educadora de Infância.

8.9. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - 1º ciclo
São atividades de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e
cultural, destinadas aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, que incidem, nomeadamente, nos
domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de
solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia da educação. A Junta de Freguesia de
Ramalde é a entidade gestora das Atividades de Enriquecimento Cirricular, com quem se
estabeleceu um protocolo através do qual a totalidade da comparticipação financeira concedida
pelo Ministério de Educação é transferida diretamente para a referida entidade, que a gere
autonomamente, abrindo concurso para a contratação dos técnicos necessários ao
desenvolvimento das atividades aprovadas em Conselho Pedagógico e em Conselho Geral. As
atividades oferecidas aos alunos do 1ºciclo são as seguintes: iniciação ao ensino da língua
estrangeira (Inglês, 1º e 2º anos), atividade física e desportiva, oficina de emoções e música. A
planificação das atividades realizadas nas AEC resulta do processo de articulação curricular de
forma a que os contéudos a desenvolver se tornem aprendizagens verdadeiramente
significativas e sequenciais.
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8.10. Projetos/Clubes
Os projetos/clubes pretendem a inclusão, a solidariedade, o sucesso, a democratização, a consciencialização ecológica e a construção positiva
de uma identidade do agrupamento. Deste modo, dinamizam-se vários projetos/clubes através do estabelecimento de parcerias e de protocolos com
diferentes entidades e que se têm constituído como experiências potenciadoras de aprendizagens significativas que a seguir se apresentam, tendo
por base o ano letivo 2018/2019:

Designação
Conhecimento (CMP)

Projeto SEI - Sociedade, Escola,
Investigação

Caça Sons 3.0
Cientistas na escola: Era uma
Porto crianças (CMP)

Porto crianças (CMP)

vez…o osso

Descritivo
Desenvolver o gosto pela ciência e pela investigação, através da promoção de
situações-problema que levem os alunos a desenvolver procedimentos e atitudes
fundamentais em investigação.
Workshop de ritmo e introdução à tecnologia musical; Desenvolvimento de
competências musicais.
Educação científica; Estudo do meio.

Cinema de animação

Educação artística; Expressão plástica; Expressão dramática; Estudo do meio.

Dança educativa

Educação artística e físico-motora.

Despertar artístico

Espaço de descoberta do mundo das artes de forma a permitir e estimular o
autoconhecimento.
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Designação

Descritivo

Filosofia com crianças

Promoção do saber pensar, da oralidade, do poder de argumentação e da escuta.

Políticos por um dia

Educação para a cidadania e Estudo do meio.

Trabalho coral em grupo alargado Audição, interpretação e invenção sonora e musical em grande grupo.
Visitar os Museus
Yoga
Apoio à família
(CMP)

Heróis da Fruta
Aprender a ser Saudável - O
Mundo a sorrir

Compreender os contextos históricos dos museus.
Trabalhar o corpo e a mente para desenvolver competências e habilidades nas
áreas cognitiva, interpessoal e intrapessoal.
Promoção de hábitos de vida saudável.

Promoção da saúde oral e prevenção da cárie dentária.
Participação de estudantes estrangeiros integrados em programas de intercâmbio,

Aulas Sem Fronteiras
Porto futuro (CMP)

que se encontram a frequentar o ensino superior na cidade do Porto, em encontros
nas escolas.

Braço Direito - Um dia no teu

Durante um dia, os alunos acompanham um colaborador da empresa parceira da

Futuro

escola, participando nas suas tarefas quotidianas.

Júnior Achievement Portugal

Programas de formação em cidadania e literacia financeira lecionados em

(JA)

contexto de sala de aula por colaboradores das empresas parceiras, em regime de
voluntariado.
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Designação
Matemática Fora de Portas

Universidade Júnior

Instituto Politécnico

Educação para o risco
(CMP)

Centro de Saúde de
Aldoar

Descritivo
Atividades de aproximação entre a matemática ensinada numa sala de aula e a
matemática aplicada à vida real.
Iniciação ao ambiente universitário de jovens que permite explorar as áreas de
que mais gostam através de cursos baseados em experiências e oficinas temáticas.

CIIL – Centro de Investigação e

Intervenção precoce e a nível preventivo das competências de leitura no Pré-

Intervenção na Leitura

escolar e 1º ciclo.

Bebe Água do Porto

Sensibilização para a importância da água na saúde do organismo.

Caravana Rodoviária

Rastreios/ sessões de formação

Cantina em Movimento

Educar as crianças numa atitude cívica e responsável na estrada perante peões e
condução, através de atividades com componente teórica e prática.
Rastreios oftalmológicos, Alimentação e exercício físico, Boletim de vacinas,
cuidados com o sol, bullying /saúde mental.
Promoção de hábitos de alimentação saudável, em sã convivialidade e incentivo a
frequência regular da cantina.

aLer+ (PNL)
Biblioteca Escolar

Desenvolvimento das competências leitoras; promoção de hábitos de leitura e
Todos juntos podemos ler

melhoria do ensino e da aprendizagem.

Concurso de leitura - leitómetro
Despertar para a Ciência

Promoção da literacia científica.

Livros… Janelas para o Mundo

Intervenção na leitura.

Educação pré-escolar
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Espaço T
Associação Palcos de
Inclusão

Designação
Sou Capaz!

Descritivo
Intervenção na área da formação pessoal e social.

Dança Inclusiva

Manifestações culturais e artísticas para reforçar a coesão social, o diálogo entre

Dramatização:
A princesa que queria ser rei

diferentes e estimular o desenvolvimento pessoal e interpessoal, promovendo
assim a mudança social.

Departamento de
Matemática e Ciências Ciência A3

Desenvolvimento de competências científicas.

Experimentais
Plano de Educação e

Geração + (PLG+)

Intervenção

Otimização de processos; gestão ambiental: eficiência na gestão de recursos;

Ambiental

Semana Europeia da Prevenção

(LIPOR)

dos Resíduos

CMP/APAV

Hora de Ser

Projeto Educação
Financeira

No Poupar está o Ganho!
Projeto BEHAVE - Behaviour

Erasmus +

management models across
Europe (2017 a 2020)
Projeto BASE ((PBS-Positive

Sensibilização da comunidade.

Sensibilizar e educar para os relacionamentos; atividades de interação que
promovem a reflexão pessoal e a expressão de emoções.
Aquisição de conhecimentos sobre o valor do dinheiro e de hábitos de consumo
mais responsáveis.
Intercâmbio de práticas inovadoras, incentivando a inclusão, para grupos em
risco, como as crianças com dificuldades sociais, emocionais e comportamentais.
Cooperação na inovação e implementação de novas práticas.
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Designação
Behaviour Support).

CMP/
Fac. Psicologia UP

Descritivo

Transformers e Escolas de

Capacitar crianças, jovens, adultos e seniores para serem agentes de mudança nas

Superpoderes e Criatividade-

suas comunidades, através de diferentes talentos que aprendem; diminuir os

Problem Solvers em Ação

índices de absentismo e abandono escolar dos alunos da escola.
Ensino do manuseamento básico de instrumentos de expressão plástica e

Departamento de
Expressões

Clube das Artes e do Ambiente

promoção e organização de eventos de manifestações artísticas; dar a conhecer
expressões artísticas e artistas diversos de forma à aculturação estética da
comunidade escolar.

Corridas e Perícias em Patins
Desporto Escolar

Badminton
Futsal

Desenvolver as capacidades físicas e motoras; fomentar hábitos de convivência;
contribuir para um estilo de vida saudável.
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8.11. Envolvimento Parental
A cooperação entre a escola e a família é um elemento facilitador para a vida escolar dos
alunos. Sendo assim, não se pode dissociar a escola da família, pois é recíproca a sua influência
na educação dos alunos. Inúmeros estudos comprovam que as qualificações escolares dos
encarregados de educação, principalmente as da mãe, têm repercussões no percurso e
expectativas escolares dos seus educandos. De acordo com os dados obtidos através dos registos
biográficos dos alunos, constata-se que a maioria dos pais e encarregados de educação possui
formação escolar baixa e o número com habilitação superior é muito reduzido.
Por outro lado, o Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, é frequentado por alunos, em
número significativo mas não maioritário, que vive em contextos familiares com condições de
vulnerabilidade, quer a nível socioeconómico, quer a nível da vivência da cidadania.
Ciente desta realidade, o agrupamento procura comprometer os pais e encarregados de
educação no processo ensino-aprendizagem, não apenas através da promoção de encontros para
a consciencialização da contribuição significativa que poderão ter na aprendizagem dos seus
educandos, mas também através de ações que procuram trazer os pais à escola. A escola
reconhece que os benefícios do envolvimento parental transcendem a literacia e o sucesso
escolar, sendo notórios nas áreas social e emocional e influenciando-se mutuamente.
Assim, o agrupamento continua a sentir necessidade de investir continuamente com vista
a melhorar a participação assídua dos pais e encarregados de educação e ajudar as famílias com
fragilidades de forma a apoiá-las no reconhecimento da importância da escola e, desta forma,
ajudar também o aluno na sua formação integral.

9. Parcerias e protocolos
O agrupamento tem vindo a promover uma série de projetos e atividades através do
estabelecimento de parcerias e de protocolos com diferentes entidades e que se têm constituído
como experiências potenciadoras de aprendizagens significativas.
Pela sua abrangência destaca a parceria com a empresa BIAL, onde a par de várias
atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, assume especial relevância a atribuição dos
prémios de Excelência aos dois melhores alunos de cada ano, do 4º ao 9º.
Também é importante salientar a parceria existente com a PALLCO, Performing Arts
Scool & Conservatory de Dança e Música da cidade do Porto, no âmbito do Ensino Articulado
da Música e de Dança.
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É de realçar um amplo leque de protocolos estabelecidos com várias instituições públicas
e/ou privadas, como, por exemplo, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Viso,
a Junta de Freguesia de Ramalde, a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do
Porto, entre muitas outras instituições, que sempre nos apoiaram no desenvolvimento da nossa
ação educativa.
A Câmara Municipal do Porto assim como a Junta de Freguesia de Ramalde são parceiros
privilegiados do agrupamento. Para além das responsabilidades que lhe são legalmente
inerentes (manutenção do parque escolar, transportes escolares, almoço na Educação PréEscolar e 1.ºciclo), estão disponíveis para colaborar com os diferentes projetos e atividades
desenvolvidos no agrupamento. Esta colaboração é recíproca e concretiza-se na cedência de
espaços e serviços entre as duas instituições e na participação em atividades promovidas por
ambas.
Ainda, o agrupamento tem fomentado e desenvolvido uma política de abertura à
articulação e participação de elementos que considera importantes para trabalhar com a
comunidade educativa, como é o caso do Perito Externo que colabora no acompanhamento das
ações relacionadas com a indisciplina e a capacitação do pessoal docente e não docente.
Em suma, para a concretização dos objetivos deste Projeto Educativo é de extrema
importância dar continuidade às parcerias e protocolos, para o desenvolvimento dos projetos do
agrupamento.

10. Organização escolar
10.1. Critérios de formação de turmas
Na constituição de turmas devem ser cumpridas as seguintes orientações:
10.1.1. Na constituição de turmas, aplicam-se os critérios previstos nos normativos legais;
10.1.2. Deve ser respeitada a legislação em vigor quanto ao número mínimo e máximo de
alunos, quer na abertura de turma, de curso, de opção ou de disciplina de especificação,
quer no que diz respeito a desdobramento de turmas;
10.1.3. O número de turmas a considerar em cada ciclo e nível de escolaridade é o previsto na
rede de oferta formativa para cada ano letivo;
10.1.4. A constituição de turmas de EMR obedece ao disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º
70/2013 de 23 de maio;
10.1.5. Nos anos de escolaridade de início de ciclo, deve ser atendido o critério de
heterogeneidade de sexo, idade, aproveitamento e comportamento;
10.1.6. Na matrícula do 1.º ano deve, sempre que possível, respeitar-se a continuidade do grupo
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vindo da educação pré-escolar, atendendo à instituição de origem, de modo a facilitar a
integração do aluno no novo meio, salvo indicação em contrário;
10.1.7. Para a constituição de turmas no 5º ano, deve atender-se às indicações pedagógicas
fornecidas pelos professores titulares de turma/outros considerados pertinentes (ex:
SPO);
10.1.8. Nos anos de escolaridade não iniciais de ciclo, deve ser dada continuidade, na medida
do possível, às turmas já existentes, salvo recomendações em contrário, procurando
fazer-se uma distribuição equitativa do número de alunos retidos, bem como dos que
beneficiam de medidas de inclusão;
10.1.9. No caso dos alunos retidos deve-se ponderar, no 1º ciclo, a sua transferência ou
manutenção na turma de origem e nos 2.º e 3.º ciclos, devem ser distribuídos de forma
equitativa pelas várias turmas, tendo em atenção o seu nível etário;
10.1.10. Por ano de escolaridade do ensino básico, os alunos do ensino articulado devem ser
integrados na mesma turma;
10.1.11. Não poderão ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção,
devendo ser respeitada, em cada turma, a heterogeneidade dos discentes. Excecionamse projetos devidamente fundamentados pelo órgão de direção executiva/direção
pedagógica dos estabelecimentos de ensino, após ser ouvido o conselho pedagógico;
10.1.12. As recomendações dos conselhos de turma serão sempre analisadas e atendidas se
relevantes pedagogicamente;
10.1.13. Alunos provenientes de outros países com dificuldades comuns na língua portuguesa
devem ser colocados na mesma turma a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico
previsto de PLNM (Português Língua não Materna);
10.1.14. Os alunos com Programa Educativo Individual, devem formar um grupo turma por
ciclo de escolaridade com um mínimo de oito alunos ou menor, se o número total de
alunos for inferior a oito;
10.1.15. Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, com as
reformulações conhecidas, de acordo com os normativos em vigor, que não careçam
de turma reduzida, devem ser distribuídos de forma equitativa pelas turmas, e sempre
que possível, agrupados por tipologia/problemática até um máximo aconselhável de dois
por turma;
10.1.16. Quando as turmas integram crianças com necessidades educativas especiais de caráter
permanente, cujo programa educativo individual (PEI) assim o preveja e o grau de
funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais
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de duas crianças nestas condições. Excecionalmente, caso o número de alunos desse ano
de escolaridade não permita a constituição de uma outra turma, serão incluídos mais de
2 alunos com estas características (esta inclusão carece de proposta fundamentada do
diretor e autorização do conselho pedagógico);
10.1.17. Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade com
menor número de alunos, salvo recomendação pedagógica em contrário.
10.1.18. No decorrer do ano letivo:
10.1.18.1. A mudança de turma tem carater excecional e deve estar fundamentada
pedagógica ou disciplinarmente;
10.1.18.2. A transferência de alunos de outras escolas para turmas do agrupamento deve ser
analisada por forma a não perturbar o núcleo turma e o correspondente processo
ensino aprendizagem;
10.1.18.3. O (s) diretor (es) de turma devem ser ouvidos nas situações mencionadas em 18.1)
e 18.2).
10.1.19. O encarregado de educação poderá requerer por escrito, pelo prazo de cinco dias
úteis e após a afixação das listas das turmas, a transferência de turma do seu
educando, fundamentando devidamente a razão desse pedido. Cabe ao Diretor
deferir, ou não, o requerimento por razões de ordem pedagógica/administrativa.

10.2. Critérios de elaboração de horários
Princípios gerais
A responsabilidade da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da
competência exclusiva do diretor. A elaboração de todos os horários obedecerá,
primordialmente, a critérios de ordem pedagógica. Para a elaboração de horários serão
respeitados os normativos legais em vigor e os documentos internos do agrupamento.

Critérios gerais
1) Excetuando a educação pré-escolar os horários das turmas devem ser preferencialmente
desfasados.
2) As turmas do ensino básico do 2.º e 3.º ciclos devem ocupar predominantemente a mancha
horária do turno da manhã.
3) No caso das turmas com desdobramento, e com vista a igualar a situação dos alunos da
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mesma turma no que respeita às aulas práticas, em número e em sequência de lecionação, os
turnos de desdobramento deverão funcionar no mesmo dia da semana.
4) A distribuição semanal dos tempos letivos deverá ser preferencialmente a seguinte:
 disciplinas com 2 tempos – distribuição 1+1, exceto E.F., E.V., E.T. e E.M. e as
disciplinas do 1CEB;
 disciplinas com 3 tempos – distribuição 2+1 ou 1+1+1;
 disciplinas com 4 tempos – distribuição 2+1+1 ou 2+2;
 disciplinas com 5 tempos – distribuição 2+2+1 ou 2+1+1+1;
5) Os horários dos alunos do 2.º ciclo deverão, sempre que possível, ser elaborados por forma
a libertar três manchas horárias de tarde e, no caso do 3.º ciclo, por forma a libertar duas
manchas horárias de tarde.
6) O(s) dia(s) com um maior número de aulas não deve exceder os oito tempos letivos.
7) Na escola sede e para cada turma, o período máximo admissível entre aulas de dois turnos
distintos do dia deverá ser de dois tempos letivos.
8) Nas disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da semana deve tentar
evitar-se que as respetivas aulas sejam sempre lecionadas em dias consecutivos.
9) Excecionalmente, o diretor poderá efetuar alterações aos horários dos alunos para efeitos de
substituição de aulas, na sequência da ausência prolongada de docentes, devendo as mesmas
ser comunicadas aos encarregados de educação.
10) O número de tempos de apoio de cada aluno, não considerando os apoios em sala de aula,
não pode exceder os 4 tempos letivos.
11) As horas de apoio a prestar aos alunos farão parte integrante do horário do docente, sempre
em período não coincidente com o das atividades letivas dos alunos.
12) Os apoios devem ser atribuídos aos respetivos professores titulares e em caso de
impossibilidade, a docentes do grupo de recrutamento da disciplina a apoiar, ou outros de
disciplinas afins.
13) As Atividades de Enriquecimento Curricular são desenvolvidas semanalmente, das 11:35
às 16:40 em horário articulado entre o diretor e a entidade promotora.
14) As Atividades de Acompanhamento Apoio Família são desenvolvidas diariamente e
preferencialmente após o período curricular da tarde.

11. Avaliação do Projeto Educativo
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A avaliação do Projeto Educativo, definida em normativos legais, também pode e deve
incorporar de modo muito significativo os contributos provenientes da avaliação dos relatórios
de execução do Plano(s) Pluruanuais de Melhoria a que o agrupamento está sujeito e prendese com a necessidade de compreender, de um modo concreto e sistemático, o que está a resultar
e/ou a falhar na sua implementação. O processo de avaliação tem por base a equipa de
monitorização interna do agrupamento e tem os seguintes objetivos:
- Identificar o contributo das linhas orientadoras do Projeto Educativo na prossecução
do sucesso dos alunos;
- Identificar problemas e obstáculos que impeçam, parcial ou totalmente, o
desenvolvimento do Projeto Educativo;
- Analisar o impacto do Projeto Educativo junto da Comunidade Educativa;
- Sugerir alterações/ aperfeiçoamento do Projeto Educativo.

12. Estratégias de comunicação e divulgação
a) Comunicação interna
A transmissão da informação no sentido de mobilizar todos os membros da comunidade
educativa diretamente envolvidos nas atividades preconizadas no Projeto Educativo, facilitando
a articulação com os órgãos de gestão e gestão intermédia do agrupamento e a promoção da
cooperação com os coordenadores e dinamizadores das atividades, pressupõe um sistema de
comunicação interna que utilizará os seguintes instrumentos:
- Correio eletrónico;
- Plataforma Web;
- Sítio do agrupamento na internet;
- Ordens de serviço, avisos, circulares e notas informativas;
- Relatórios de atividades;
- Painéis de afixação em locais de encontro ou reunião.

b) Comunicação externa
Permite valorizar e promover os serviços prestados pelo agrupamento e, neste sentido,
legitimar a sua função estratégica em relação ao meio.
Na construção de uma identidade institucional utilizar-se-á o logótipo do agrupamento.
No processo de comunicação externa será necessário investir em meios de difusão
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pública, como:
- Sítio do agrupamento; na internet;
- Organização de eventos públicos (torneios desportivos, concertos, concursos, galas,
festas, etc.) abertos à comunidade envolvente;
- Imprensa local e regional;
- Distribuição em locais públicos de brochuras ou folhetos com divulgação do
agrupamento (oferta formativa, atividades, eventos, etc.);
- Divulgação da oferta formativa junto de outras escolas do concelho ou região e
entidades autárquicas.
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13. Metas quantificadas
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Conclusão
O Projeto Educativo, entendido como documento estruturante, construído com a
contribuição de toda a comunidade educativa, representa a identidade do agrupamento e é
apropriado por todos agentes educativos da seguinte forma:
- Com a divulgação na página oficial do agrupamento (http://aevisoporto.pt/);
- Em suporte de papel nas Bibliotecas do agrupamento;
- Divulgado ao corpo docente e não docente pela direção executiva, pelos coordenadores
de estabelecimento e pelos coordenadores de departamento;
- Divulgado aos alunos da educação pré-escolar pelas educadoras, aos alunos do 1.º ciclo
pelos professores titulares de turma e aos alunos do 2º e 3º ciclos pelos diretores de turma;
- Divulgado aos pais e encarregados de educação pela direção executiva, na primeira
reunião de cada ano letivo, e pelos respetivos educadores, professores titulares de turma e
diretores de turma;
- Divulgado pela direção executiva junto de entidades e organismos que se julgue mais
conveniente.

“Se pretendemos um mundo mais democrático, temos de ter escolas mais democráticas
que o seu contexto; se quisermos um mundo mais justo, temos de ter escolas mais justas; se
quisermos um mundo mais livre, temos de criar escolas em que a vivência da liberdade, como
processo de desenvolvimento, tenha de facto lugar.”
Ruben de Freitas Cabral - Política, ética e educação
(citado por José Maria Azevedo em 13/06/2014)
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