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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Maceira constitui-se como um documento de 

gestão educativa e pedagógica, ideário comum dos dezoito estabelecimentos de educação e de ensino que o 

formam, consagra a orientação educativa da escola no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas 

e as estratégias segundo os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função educativa (“Decreto-Lei 

n.º 75/2008, de 22 de Abril”, artigo 9.º, ponto 1, alínea a).  

O Projeto Educativo considera-se um documento flexível, cuja atualização / revisão se deve fazer 

periodicamente a fim de estabelecer uma linha norteadora de ação/intervenção devidamente enquadrada 

nas políticas educativas, socioeconómicas e culturais vigentes a nível nacional, devidamente ajustada à 

conjuntura e ao contexto em que se desenvolve a ação/intervenção educativa, pedagógica e instrutiva. 

 

OBJETIVOS 

 

Constitui-se como objetivo geral desta adenda: 

 

- Adequar a organização escolar às políticas de âmbito nacional, rentabilizando/mobilizando/optimizando os 

recursos do Agrupamento e do Meio  

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Atualizar dados relativos à caracterização interna do Agrupamento; 

 (Re)definir prioridades dentro dos campos de intervenção identificados. 
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ATUALIZAÇÃO DE DADOS RELATIVOS À CARATERIZAÇÃO INTERNA DO 
AGRUPAMENTO 

3.1 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
 

3.1.1 JARDINS – DE – INFÂNCIA 

 

 Educadores  

Grupos 

Sala 
Total de 
Crianças 

 
 

Nome  Cargo/Função 3 anos 
4 

anos 
5 

anos 
6 

anos 

A-do-Barbas Mª Paula R. E. Nogueira Coordenadora do Jardim 1 0 3 4 0 7 

A-dos-Pretos 
Cidália P. V. Bernardo - 2 10 2 5 0 

38 
Maria Ofélia V. F. Jorge Coordenadora do Jardim  3 1 12 8 0 

Cavalinhos Mª Helena S. Pais Coordenadora do Jardim 4 7 4 10 0 21 

Costas Anabela S. S. Fernandes Coordenadora do Jardim 5 3 6 6 0 15 

Maceirinha Ana Paula P. V. Casaca Coordenadora do Jardim 6 6 5 5 2 18 

Pocariça Ana Margarida Ascenso Coordenadora do Jardim 7 9 6 8 0 23 

Porto do Carro Luísa Maria S. Cardoso  Coordenadora do Jardim 8 1 4 8 0 13 

Centro Escolar 
– 

Escola Básica 
de Maceira 

Célia Maria de S. Prior 

 

9 9 4 6 1 20 

Natércia Mª Anacleto 10 6 5 8 1 20 

 

3.1.2 ESCOLAS DE 1º CICLO 
 

 

Professores 

Turmas 

Anos de escolaridade 
Total de 
Alunos 

Nome Cargo/Função 1º 2º 3º 4º 

A-dos-Pretos 

Fernanda Mª M. Baptista dos Santos  - AP-1 20 0 0 0 

58 Daniel Marques Alves Coordenador de Escola AP-2 0 7 0 10 

Ester Nunes Amaral - AP-3 0 4 18 0 

Cavalinhos 
Ana Isabel Arsénio Vicente - CA-1 5 0 0 13 

31 
José Carlos Teixeira dos Santos Coordenador de Escola CA-2 0 8 5 0 

Costas 
Celeste Paulos Pires Afonso Coordenadora de Escola  CO-1 9 0 0 4 

26 
Isabel Margarida dos Santos Couto - CO-2 0 10 3 0 

Porto do 
Carro 

Teresa Maria Marques Rodrigues - PC-1 6 0 0 4 
27 

Isabel Maria Poças Simões Ferreira Coordenadora de Escola  PC-2 0 5 11 0 

Centro 
Escolar-

Escola Básica 
de Maceira 

Ana Paula Rebelo Teixeira Alves Coordenadora de Escola  MA1A 19 1 0 0 

153 

Maria Isabel do Rosário Francisco 

-- 

MA1B 20 0 0 0 

Maria do Céu Ferreira da Silva MA2A 0 18 0 0 

Maria Ermelinda Marques Fidalgo MA2B 0 17 0 0 

Maria Isabel Vieira da Costa MA3A 0 0 19 0 

Maria Teresa Salvador de Almeida MA3B 0 0 20 0 

Elsa Cristina Pimparel de Almeida HS4A 0 0 0 19 

Rosa Correia Portugal L. da Cunha MA4B 0 0 0 20 

                                Total de alunos – 294 
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3.2 ESCOLA-SEDE: 2º, 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

3.2.1. ORGANIZAÇÃO DOS ALUNOS EM TURMAS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Serviço Prestado N.º de Horas 

Luís Manuel Martins Coelho Dias Apoio Educativo 9 

Elsa Maria Filipe Frade dos Santos  Apoio Educativo 22 

Mónica Sofia Barros Antunes  Apoio Educativo  5 

Maria Rosa Sousa Silva Apoio Educativo  20 

 Turmas 

Diretor de Turma Ano Turma 
Nº de 

Alunos 
NEEP 

Nº de Alunos 
Total de 

alunos por 
ano 

Total de alunos 
por ciclo 

Maria João Serrado 

5º 

A 3 20 

83 

178 

Elsa Ramos B 4 20 

Rosa Vigarinho C 4 23 

Isabel Lopes D 4 20 

Sofia Francisco 

6º 

A 4 18 

95 

Sofia Francisco B 4 18 

Olga Correia C 3 20 

Diana Oliveira D 4 20 

Graça Barata E 4 19 

Clara Abrantes 

7º 

A 3 24 

93 

234 

Susana Vizela B 2 22 

Margarida Ferreira C 4 23 

Dina Bastos D 5 24 

Glória Rodrigues 

8º 

A 0 19 

73 
Ana Cristina Cunha B 5 20 

Maria de Jesus T C 2 15 

Adelaide Botas D 5 19 

Nélia Guarda 

9º 

A 4 23 

68 Maria da Fé B 6 23 

Amélia Nunes C 2 22 

Ana Cristina Cunha 
10º 

A 0 30 
49 

127 

Cláudia Casaleiro B 7 19 

Fátima Dinis 11º A 4 29 29 

Ana Paula Graça 12º A 4 24 24 

Sandra Silva CV Sec 1 25 25 

MED. Luís Cunha Louro EFA --- - 23 23 23 
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3.3 PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

Jardins de Infância  1.º CEB Escola sede  

10+1 (acompanhamento NEEP) 8+3 (acompanhamento NEEP) 23 

 

 
 

5.3 ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO  

a) CONSELHO GERAL 

 

Presidente Humberto Sidnei Carvalho 

Representantes dos Docentes 

Jaime Mendes 

Cidália Vicente Bernardo 

Amélia Nunes 

Elsa Pimparel 

Sofia Francisco 

Isabel Francisco 

Maria da Fé Domingues 

Representantes do Pessoal Não Docente 
Virgílio Rodrigues Coelho 

Gina Maria Monteiro 

Representantes dos Alunos 
Joana Amado 

Patrícia Rodrigues 

Representantes dos Pais / Encarregados de Educação 

Luís António Cruz 

Catarina Fialho 

Margarida Ruivaco 

Ana Cristina Sousa 

Representantes da Autarquia 
Vítor Santos (Presidente da Junta de Freguesia) 

Anabela Graça (Vereadora – CML) 

Representantes da Comunidade 

Marta Faria (representante da Academia) 

Ana Paula Costa (representante da SECIL) 

Pedro Gabriel (representante dos Bombeiros) 

Diretor Jorge Manuel Ruivo Bajouco 

 

 

b) DIRETOR E SUA EQUIPA: 
             

Diretor Jorge Manuel Ruivo Bajouco 

Subdiretora Eugénia Maria Silva Gomes Domingues 

Adjuntos 

Domingues Ferreira António  

Luís Manuel Martins Coelho Dias  

Rosa Maria Ferreira Simões Vigarinho 

Assessora Técnico-pedagógica do Diretor Maria João Henrique Nogueira Coelho  
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c) CONSELHO ADMINISTRATIVO 

Presidente do Conselho Administrativo Jorge Manuel Ruivo Bajouco 

Subdiretora Eugénia Maria Silva Gomes Domingues 

Chefe dos Serviços de Administração Escolar Virgílio Rodrigues Coelho 

 

d) CONSELHO PEDAGÓGICO: 

Presidente do Conselho Pedagógico Jorge Manuel Ruivo Bajouco 

Coordenadora do Departamento de Línguas Helena Maria Sousa Carvalho Santos 

Coordenadora do Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

Ana Paula Alves Andrade 

Coordenadora do Departamento Ciências Sociais e 
Humanas 

Olga Maria Santos Correia 

Coordenador do Departamento de Expressões Elsa de Jesus Jorge Ramos 

Coordenadora do Departamento do 1.º CEB Elsa Maria Filipe Frade dos Santos 

Coordenadora do Departamento da Educação Pré-
escolar 

Anabela Soares da Silva Fernandes 

Coordenadora do Departamento de Educação Especial Filomena Rodrigues dos Santos 

Coordenador de Ciclo – 1º CEB Ana Isabel Arsénio Vicente 

Coordenador de Ciclo – 2º CEB Isabel Maria Malho Gameiro Lopes 

Coordenador de Ciclo – 3º CEB Maria da Glória Dias Rodrigues 

Coordenador de Ciclo – Ensino Secundário Ana Cristina Jesus Ferreira H. Cunha 

Coordenador da Iniciativa Novas Oportunidades/ 
Coordenador PTE 

Domingues Ferreira António 

Coordenadora de Projetos Rosa Maria Ferreira Simões Vigarinho 

Coordenadora da BE/CRE Helena Maria de Jesus T. Duarte Silva  

 

 

5.4 ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

a) CONSELHO DE COORDENADORES DE DEPARTAMENTO 
 

Diretor Jorge Manuel Ruivo Bajouco 

Coordenadora do Departamento da Educação Pré-
escolar  

Anabela Soares da Silva Fernandes 

Coordenadora do Departamento do 1.º CEB Elsa Maria Filipe Frade dos Santos 

Coordenadora do Departamento de Línguas Helena Maria Sousa Carvalho Santos 

Coordenadora do Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 

Ana Paula Alves Andrade 

Coordenadora do Departamento Ciências Sociais e 
Humanas 

Olga Maria Santos Correia 

Coordenador do Departamento de Expressões Elsa de Jesus Jorge Ramos 

Coordenadora do Departamento de Educação Especial Filomena Rodrigues dos Santos 

 
b) CONSELHO DE COORDENADORES DE CICLO  

 
Coordenadora do 1ºCiclo  Ana Isabel Arsénio Vicente 

Coordenadora do 2º Ciclo Isabel Maria Malho Gameiro Lopes 

Coordenadora do 3º Ciclo Maria da Glória Dias Rodrigues 

Coordenadora do Ensino Secundário Ana Cristina Jesus Ferreira H. Cunha 
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c) COORDENADOR DA INICIATIVA NOVAS OPORTUNIDADES 
  

 Domingues Ferreira António  

 
d) COORDENADOR DA PÁGINA WEB/MOODLE 

 Sérgio Moreira  

 

a) COORDENADORA DO CENTRO ESCOLAR 
 Maria do Céu Silva  

 

 

a) DOCENTES/COORDENADORES DE GRUPO / DISCIPLINA: 

Departamento 
Grupo 

disciplinar 
Nome Cargo 

Línguas 

210 Domingues Ferreira António  

220 

Helena Maria de Sousa Carvalho Santos Coordenadora de Disciplina (ING) 

Rosa Maria Ferreira Simões Vigarinho  

Sofia Silva Francisco Coordenadora de Disciplina (PT)  

Célia Margarida Rodrigues Alves Loureiro  

300 

Maria da Glória Dias Rodrigues  

Helena Maria de Jesus T. Duarte Silva 

Jaime Manuel Pereira Mendes 

Maria da Fé Gomes Domingues 

Diana Maria Marques Oliveira 

Ana Paula Ferreira Andrade Graça 

Sílvia Heleno Oliveira Pires Coordenadora de Disciplina (FR) 

Maria Inês Faustino Santos Coordenadora de Disciplina (PT/OT) 

Maria João Infante Serrado  

320 Maria Clara Lopes Almeida  

330 

Maria Adelaide Ribeiro Botas Coordenadora de Disciplina (ING) 

Ana Cristina Jesus Ferreira H. Cunha  

Amélia Maria Simões Nunes 

Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

230 

Eugénia Maria Silva Gomes Domingues  

Maria Arlete Henriques Silva Coordenador de Disciplina (MAT/CNT) 

Fernando Manuel Cunha Verde  

Maria Doroteia Pires Madureira Pimparel 

Jorge Manuel Paquim Gameiro 

Ana Raquel da Silva Jordão 

500 

Margarida Maria Almeida Ferreira Santos Coordenador de Disciplina (MAT) 

Maria Susana Lorente P. Almeida Vizela  

Clara Sofia Pereira Abrantes 

Ana Paula Alves Andrade 

Vasco Estrada Marques 

Rui Jorge de Oliveira 

510 

Maria Fernanda Soares Gonçalves  

Susana de Jesus Ferreira Marques 

Vítor Manuel de Almeida Ferreira 
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Maria de Fátima Nova Araújo Dinis Coordenadora de Disciplina (FQ) 

520 

Dina Isabel Vieira Bastos  

Sérgio Paulo da Costa Fernandes Coordenador de Disciplina (BIGE) 

Ana Cristina Santos Carvalho Fernandes  

Olga Cristina Lemos Lourenço Monteiro 

550 

Cláudia Teresa da Silva Casaleiro Coordenadora de Disciplina (INF) 

Leopoldina Pereira da Silva  

Paulo Jorge Gil Oliveira Carvalho Marques 

Sandra Raquel Pacheco Silva  

Maria João Henriques Nogueira Coelho 

António Brandão Ferreira 

Ciências Sociais e 
Humanas 

200  
Olga Maria Santos Correia Coordenadora de Disciplina (HGP) 

Isabel Maria Malho Gameiro Lopes  

290 Luísa Maria da Silva Moreira Representante de Disciplina (EMRC) 

400 

Maria de Jesus Valente Teixeira Coordenador de Disciplina (HST) 

Paulo José Grilo dos Santos Alves  

Maria Genoveva Moreira Oliveira 

 Paula Marcelino  

410 Luís Manuel Gomes Cunha Nunes Louro Representante de Disciplina (FIL) 

420 

Isabel Maria Silva Mariano  

Nélia Maria Viana Guarda Coordenadora de Disciplina (GGF) 

Pedro Verdade Matos  

Expressões 

240 

José Augusto Moreira Ribeiro Marques  

Elsa de Jesus Jorge Ramos 
Coordenadora de Disciplina 

(EV/ET/EDV/OAV) 

Vítor Manuel Marques Marçalo  

250 
Maria da Graça Silvares Barata Representante de Disciplina (EDM) 

Mónica Sofia de Barros Antunes  

260 

Sérgio Salgueiro Moreira  

José Manuel Silveira Soares 

Sérgio Nuno Lopes Alves 

530 -------------- ------------- 

600 Patrícia Cláudia Correia Vala  

620 

Humberto Sidnei de Carvalho  

Rosa Soares de Bastos Nunes 

Cristina Maria Nunes Rocha Angeja Coordenador de Disciplina (EDF) 

Educação Especial 910 

Filomena Rodrigues dos Santos  

João Manuel Gameiro Rebelo dos Santos 

Aldina da Conceição Marques Domingues 

Patrícia Alexandra Rodrigues Pais 

Carla Cristina Vieira Dinis 

Maria de Fátima Coelho Pires Gomes 

Sandra Catarina Aguiar Pereira Duarte 

Carmen Maria da Costa Bacelar 

Sandra Catarina Aguiar Pereira Duarte 

Bruno Miguel Furtado Teixeira Pinto 

Ângela Maria Ribeiro de Oliveira Jesus 

Sílvia Barbosa Domingues 
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e) DIRETORES DE TURMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS / EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Coordenadora – Filomena Santos 

 
f) SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
Psicóloga – Carla Calhau 
 
 

g) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
Presidente – Catarina Fialho 

 
h) ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
Presidente – Joana Amado 

 

 

 

 

Diretor de Turma Ano Turma 

Maria João Serrado 

5º 

A 

Elsa Ramos B 

Rosa Vigarinho C 

Isabel Lopes D 

Sofia Francisco 

6º 

A 

Sofia Francisco B 

Olga Correia C 

Diana Oliveira D 

Graça Barata E 

Clara Abrantes 

7º 

A 

Susana Vizela B 

Margarida Ferreira C 

Dina Bastos D 

Glória Rodrigues 

8º 

A 

Ana Cristina Cunha B 

Maria de Jesus T C 

Adelaide Botas D 

Nélia Guarda 

9º 

A 

Maria da Fé B 

Amélia Nunes C 

Ana Cristina Cunha 
10º 

A 

Cláudia Casaleiro B 

Fátima Dinis 11º A 

Ana Paula Graça 12º A 

Sandra Silva CV Sec 

MED. Luís Cunha Louro EFA --- 
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DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE 
 
 

O serviço docente é distribuído tendo por base o seguinte:  
 

a) Estatuto da Carreira Docente (ECD);  
b) Os tempos letivos resultantes da aplicação do art.º 79º da ECD;  
c) Decreto-Lei n.º 3/2008, de 07 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 10/2008, de 
07 de março e alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 maio;  
d) Decreto-Lei n.º 75/2008, 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho;  
e) Despacho Normativo n.º nº 4-A/2016, de 19 de junho; 
f) Circular Conjunta de 27 de junho de 2017, que complementa o Despacho normativo n.º 4-A/2016, 
de 16 de junho. 
g) Despacho n.º 6984-A/2015_desporto escolar 
 

 
CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO LETIVO 
 
No âmbito das competências previstas no decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, atualizado pelo decreto-lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao Conselho Pedagógico, de acordo com a alínea l), do art.º 33º " 
definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários”, sendo da competência do Diretor, 
e de acordo com o art.º 20º, “ superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 
distribuir o serviço docente e não docente; designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de 
educação pré-escolar e designar os coordenadores dos departamentos curriculares e os Diretores de turma. 
Neste sentido, os critérios de distribuição do serviço docente, aprovados pelo Conselho Pedagógico, estão de 
acordo com as prioridades definidas no Projeto Educativo do Agrupamento, tendo em conta:  

- sempre que possível, a manutenção da continuidade pedagógica ao longo de cada ciclo;  
- a constituição de equipas pedagógicas organizadas para cada ano de escolaridade;  
- o número de níveis e de grupos-turma a distribuir cada docente.  

A distribuição do serviço docente deve ter como princípio orientador a defesa da melhor qualidade de ensino 
e os legítimos interesses dos alunos, devendo obedecer a um conjunto de critérios gerais que se especificam: 
1. A distribuição do serviço docente será feita pela direção da escola com base nas propostas dos diferentes 
grupos de recrutamento, garantindo a possibilidade de distribuir o serviço por área disciplinar, de forma a 
diminuir, dentro do possível, o número de docentes por turma; 
2. O Diretor indicará a cada grupo de recrutamento, após a realização das matrículas, o projeto de rede das 
escolas, com indicação das turmas previstas, das respectivas disciplinas, bem como do respectivo regime de 
funcionamento; 
3.  Dentro de cada ciclo de estudos, será dada, preferencialmente, continuidade à lecionação das mesmas 
turmas, salvo casos específicos que poderão advir de situações de ordem organizacional, a resolver num 
quadro de âmbito pedagógico e ético. 
4. Na distribuição de serviço dever-se-á ter em linha de conta a melhor adequação do perfil do professor às 
necessidades da turma, designadamente quanto àquelas que apresentem alunos com problemas de 
assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, outras problemáticas. 
5. As Direções de Turma são atribuídas em continuidade, exceto, aos docentes que por alguma razão não se 
enquadrem no perfil para o seu desempenho, ou cuja distribuição de serviço não o permita;  
6. O tempo semanal destinado à Educação para a Cidadania é atribuído ao Diretor de Turma, salvo casos 
excecionais, devidamente fundamentados na organização do serviço distribuído; 
7. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a exame final a professores para os 
quais, por razões justificáveis, haja previsibilidade de ausência prolongada ou que, em anos anteriores, 
apresentem alguma condicionante para esta situação.  



PROJETO EDUCATIVO 2013/2017  
ADENDA 2016/2017 

 

PE-ADENDA 1617 Página 11 

 

8. Evitar a distribuição de serviço letivo extraordinário, de acordo com os normativos legais/regulamentares; 
9. Cada horário poderá contemplar até quatro níveis ou disciplinas diferentes, salvo as seguintes exceções: 
professor único na escola e disciplina com carga horária reduzida. Esta distribuição pode ser alterada se 
algum grupo, por unanimidade, considerar adequada essa alteração ou decorrente de orientações 
específicas tendo em vista a melhor organização escolar.                                         
10.  O horário de cada professor não deverá ultrapassar um número máximo de sete turmas e/ou quatro 
conteúdos programáticos diferentes, a não ser depois de esgotadas todas as possibilidades. 
11. Na distribuição do horário letivo aos docentes, cumpridas as orientações definidas para o efeito, e em 
situações absolutamente excecionais, se o docente o solicitar por escrito, poderão ser considerados 9 
tempos diários no semanário do docente.  
 
7.3. Critérios de constituição de turmas 

As turmas são constituídas de acordo com a lei em vigor, salientando-se o seguinte:  
 
A. A frequência do Agrupamento implica a prática de um dos seguintes atos: 
a) Matrícula; 
b) Renovação de matrícula. 
 
1- A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira vez, na educação pré-escolar, no ensino básico, no 
ensino secundário ou no ensino recorrente.  
2- Na educação pré-escolar e no ensino básico, o pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via 
internet, entre 15 de abril e 15 de junho do ano letivo anterior àquele a que a matrícula respeita, no 
Agrupamento na área de residência da criança ou do aluno ou da atividade profissional dos pais ou 
encarregados de educação. 
3- A matrícula de crianças que completem até 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro é 
aceite, a título condicional, dando-se preferência às crianças mais velhas, sendo a respectiva frequência 
garantida caso exista vaga no estabelecimento de educação pretendido à data de início das atividades deste. 
4- Na matrícula das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar devem ser observadas, 
sucessivamente, as seguintes prioridades: 
1.ª Crianças que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro; 
2.ª Crianças com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 3/ 2008, de 7 de Janeiro; 
3.º Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 90/ 2001, de 20 
de agosto. 
5- As crianças que completam os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro são autorizadas 
a efetuar o pedido de matrícula no ensino básico nas condições estabelecidas legalmente, se tal for 
requerido pelo encarregado de educação. 
6- No ensino básico, as vagas existentes em cada escola do Agrupamento para matrícula ou renovação de 
matrícula são preenchidas dando -se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 
a) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente e que exijam condições de acessibilidade 
específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de educação, conforme o 
previsto nos números 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 
b) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos nas condições referidas na 
alínea anterior; 
c) Com irmãos já matriculados no ensino básico no estabelecimento de ensino; 
d) Cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 
e) Que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré-escolar ou o ensino básico na mesma localidade 
e ou estabelecimento; 
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f) Que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré-escolar ou o ensino básico em outro 
estabelecimento do mesmo agrupamento de escolas; 
g) 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; 
h) Que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, tendo prioridade os alunos 
mais velhos, sendo que, as crianças nestas condições, poderão obter vagas até 31 de dezembro do ano 
correspondente. 
7- No ensino secundário, as vagas existentes para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas 
dando - se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 
a) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º do Decreto -
Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 
b) Que frequentaram a escola no ensino secundário no ano letivo anterior; 
c) Que se candidatem à matrícula, pela primeira vez, no 10.º ano de escolaridade, em função do curso 
pretendido. 
8- Aos candidatos referidos na alínea c) do número anterior é dada prioridade em função do curso 
pretendido de acordo com os seguintes critérios: 
a) Alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro; 
b) Alunos que frequentaram a escola no ano anterior; 
c) Alunos com irmãos já matriculados na escola ou agrupamento de escolas; 
Para além destes critérios, há os específicos que incluem as escolas do concelho. 
9- A renovação de matrícula tem lugar, nos anos letivos subsequentes ao da matrícula até à conclusão do 
respectivo nível de ensino ou modalidade de educação, em prazo a definir pelo Agrupamento, sem prejuízo 
do legalmente disposto. 
10- Na educação pré-escolar e no ensino básico, a renovação da matrícula realiza-se automaticamente nos 
estabelecimentos de educação de ensino e frequentado pela criança ou aluno, devendo, quando justificável, 
ser facultada ao encarregado de educação a informação disponível, de acordo com a legislação em vigor. 
11- A matrícula ou a sua renovação deve considerar-se condicional, só se tornando definitiva quando estiver 
concluído o processo de distribuição das crianças e dos alunos pelos estabelecimentos de educação pré-
escolar e de ensino.  
12- Para os candidatos titulares de habilitações adquiridas em países estrangeiros, quer se trate do ensino 
básico ou do ensino secundário, o pedido de matrícula, com base na equivalência concedida, será dirigido ao 
Agrupamento, podendo este ser aceite fora dos períodos estabelecidos para os outros candidatos. 
13- Aos candidatos referidos no ponto anterior é concedida a possibilidade de requererem a matrícula em 
ano de escolaridade imediatamente inferior àquele a que corresponderia a matrícula relativa à habilitação 
concedida através de equivalência, dentro do mesmo ciclo de ensino. O pedido, formulado pelo encarregado 
de educação ou pelo aluno, quando maior, é apresentado no Agrupamento devidamente justificado com 
base em dificuldades de integração no sistema de ensino português, cabendo a decisão do mesmo ao 
diretor, ouvidos os profissionais e /ou as estruturas competentes. 
16- Outras situações não especificadas no presente documento deverão ter em conta a especificidade e o 
seu enquadramento legal e poderão requerer justificações e autorizações específicas de outras estruturas ou 
organismos competentes para o efeito. 
 
B. Na constituição de turmas deve atender-se aos critérios, que se passam a enunciar, no integral respeito 
pelos normativos e legislação em vigor:  
 
1. Devem prevalecer prioritariamente critérios de natureza pedagógica, competindo ao diretor aplicá-los no 
quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais existentes e no respeito pelos 
normativos existentes. Devem obedecer aos seguintes princípios:  
1.1  Continuidade do grupo turma do ano anterior (dentro do possível), salvo recomendações / orientações 
em contrário ou alguma situação de caráter excecional). 
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1.2  Respeito pela idade dos alunos e respectiva paridade, ou seja, constituição de turmas do mesmo nível 
etário, sempre que possível com número equilibrado de alunos de ambos os sexos; 
1.3  Impedimento de transferências de turma, excepto em casos devidamente justificados, tendo em conta 
pareceres dos Departamento Curricular do 1.º ciclo/Conselhos de Turma (2º e 3.º ciclos), exarados em ata, 
e/ou requerimento dos Encarregados de Educação devidamente fundamentados.  
1.4  Após afixação das turmas, o Encarregado de Educação pode pedir, desde que fundamentado e de acordo 
com o estipulado, transferência de turma do seu educando, no prazo de cinco dias úteis ou nas condições 
que a Lei o venha a consagrar. 
1.5  Os alunos que necessitam de beneficiar de apoio pedagógico por serem provenientes de turmas com 
escolaridade irregular no ano anterior, assim como os oriundos de países estrangeiros, devem ser agrupados 
de forma a possibilitar o apoio mais adequado, especialmente, na área curricular disciplinar de Português e 
Matemática, no que respeita a estes últimos referidos.  
2. Sempre que o Órgão de Direção do Agrupamento considerar que, em determinada turma, um “ratio” 
professor/aluno inferior ou superior à fixada legalmente, é condição indispensável para a promoção do 
sucesso educativo de alunos com dificuldades de aprendizagem, deve, após fundamentação e pareceres das 
Estruturas Educativas envolvidas e do Conselho Pedagógico, apresentar uma proposta de constituição de 
turma, devidamente fundamentada, ao respectivo órgão de tutela (DGEstE). Todas as turmas terão o devido 
acompanhamento, no sentido de avaliar a integração dos alunos e a eficácia do trabalho, com o adequado 
procedimento organizacional. 
3. Atender a pretensões e/ou preferências manifestadas pelos Encarregados de Educação, desde que 
devidamente fundamentadas e se houver resposta educativa adequada e com o devido enquadramento. 
4. No caso de Educação Moral e Religiosa Católica, a constituição de turmas não pode basear-se 
expressamente na frequência ou não dessa disciplina. Neste caso, poder-se-ão juntar alunos de duas turmas 
desde que esse número não exceda 22 alunos. No entanto, não é permitida a junção de alunos de diferentes 
anos de escolaridade. Quando, num ano de escolaridade, o número total de alunos matriculados nesta 
disciplina for igual ou superior a 15 alunos, formar-se-á apenas uma turma. Caso esse número seja superior 
ao número de alunos regulamentado para cada turma, poderão ser organizadas várias turmas, não devendo, 
porém, cada uma delas ser constituída por menos de 10 alunos. Os demais procedimentos desta disciplina 
para além do que esteja consagrado na regulamentação própria poderão ter um enquadramento ajustado à 
realidade local da Comunidade. 
5. Quando, por motivos pedagógicos, se mostre conveniente a mudança de um aluno de uma turma para 
outra, em qualquer momento do ano letivo, tal poderá ser autorizado, após parecer do Conselho Pedagógico 
e ouvido o Encarregado de Educação. Se se tratar de razões de ordem disciplinar, aplicar-se-ão as medidas 
previstas no Regulamento Interno, devidamente enquadradas na legislação em vigor. 
6. Durante a frequência do ensino básico, incluindo a transição entre ciclos, ou do ensino secundário, ou 
ainda na transição entre níveis de escolaridade, não são permitidas transferências de alunos entre escolas, 
nos termos da legislação em vigor, exceptuando as seguintes situações:  
a) Mudança de curso ou de disciplina de opção ou especificação não existentes na respectiva escola; 
b) Por vontade expressa e fundamentada do encarregado de educação ou do aluno quando maior; 
c) Na sequência da aplicação de pena disciplinar que determine a transferência de escola. 
7.  A organização das turmas é da responsabilidade do Órgão de Direção do Agrupamento, que terá em 
consideração os critérios constantes deste documento e/ou os pareceres do Departamento Curricular do 1.º 
ciclo/ Conselhos de Turma a que os alunos pertenceram no ano escolar anterior e a quem caberá indigitar 
uma ou várias equipas de professores para execução das tarefas e implementação dos princípios 
orientadores e critérios exarados neste documento. 
8. Os alunos com mais de 13 anos (CV) ou 15 anos (CEF), retidos ou em risco de abandono, serão integrados 
em turmas sujeitas a um projeto específico, adequado ao seu perfil, nos temos regulamentares e legais em 
vigor.  
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C- CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR NÍVEL DE ENSINO / MODALIDADES DE EDUCAÇÃO 

Educação Pré-Escolar  
 
Os critérios para a constituição de Turmas do Pré-Escolar, devidamente enquadrados na legislação em vigor, 
são os seguintes:  
 
1. Crianças com Necessidades Educativas Especiais declaradas no ato da inscrição têm prioridade de 
frequência dos Jardins de Infância em relação a todos os outros candidatos da mesma faixa etária.  
2. Constituição de grupos turma dando-lhes continuidade pedagógica, tendo por base o grupo turma do ano 
letivo anterior. 
3. Constituição de grupos turma de acordo com a capacidade das instalações e a legislação em vigor. 
4. Admissão de novas crianças para frequência dos Jardins de Infância pela primeira vez até final de 
dezembro. As crianças com 5 anos de idade são admitidas durante todo o ano, desde que haja vaga.  
5.  Prioridade de frequência as criança, no mesmo grupo etário, que têm irmãos a frequentar o mesmo 
estabelecimento de ensino.  
6. Distribuição das crianças pelos Jardins de Infância, atendendo às opções do encarregado de educação e 
de acordo com as vagas existentes. 
7. Ingresso de uma criança com frequência de Jardim de Infância, caso haja vaga, por motivo de mudança de 
residência ou local de trabalho do encarregado de educação, em qualquer altura do ano. 
8. Integração de crianças com frequência do pré-escolar na lista de espera, tendo prioridade sobre os alunos 
do mesmo grupo etário que não tenham frequência do pré-escolar, quando, por motivo de mudança de 
residência ou local de trabalho do encarregado de educação, não haja vaga no Jardim de Infância. 
9. Integração na lista de espera no final do seu grupo etário de crianças inscritas, fora de prazo, terminado o 
período de inscrição, se não houver vaga. 
10. Na educação pré-escolar os grupos são constituídos por um mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças, 
não podendo ultrapassar este limite, embora, quando se trate de um grupo homogéneo de crianças de 3 
anos de idade, não pode ser superior a 15, o número de crianças confiados a cada educador. 
 
1.º ciclo  
Os critérios para a constituição de Turmas do 1.º ciclo são os seguintes: 
  
1. Na 1.ª matrícula (1.º ano) ter-se-á em consideração: 
1.º A residência do aluno/local de trabalho do encarregado de educação; 
2.º A frequência de irmãos no mesmo estabelecimento escolar; 
3.º A continuação do grupo que integrou no Jardim de Infância. 
2. Torna-se necessário comprovar através de fotocópia do recibo da água, eletricidade ou telefone fixo a 
residência do encarregado de educação ou declaração do local de emprego deste, na área pedagógica do 
Agrupamento. 
 As turmas serão constituídas com o respeito pelo número máximo de alunos permitido por lei.  
3.  As turmas constituídas no ano letivo anterior mantêm a sua constituição no ano letivo seguinte, 
respeitadas as condições e regras previstas para o efeito. 
4.  Um aluno retido no 2.º ou 3.º ano de escolaridade deverá integrar até ao final do ciclo a turma a que já 
pertencia, salvo se houver decisão em contrário do competente conselho de docentes ou do conselho 
pedagógico da escola ou agrupamento, sob proposta fundamentada do professor titular de turma e ouvido, 
sempre que possível, o professor da eventual nova turma. 
5.  Na formação de turmas de 1.º ano deverão ser tidas em linha de conta as orientações dos educadores de 
infância, através de informações recolhidas em reunião de articulação entre o educador de infância da 
criança e o professor do 1.º Ciclo que dará prosseguimento ao trabalho educativo com o aluno. 
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6. Na formação de turmas do 1.º ano os grupos oriundos dos Jardins de Infância, caso não possam integrar a 
mesma turma, serão divididos de acordo com as preferências manifestadas pelos Encarregados de Educação, 
as informações dos Educadores de Infância/Departamento Curricular do Pré-Escolar e os recursos existentes. 
7. No 1.º CEB deverão manter-se os alunos nos grupos turma do ano anterior, procurando que não haja 
grandes disparidades quanto ao número e níveis de alunos por turma, em cada estabelecimento.  
8. Quando houver necessidade de dividir grupos já constituídos, deve atender-se às características das 
turmas onde irão ser integrados e ter sempre em linha de conta as apreciações e orientações. 
9. Deverão ser integrados irmãos na mesma turma, salvo justificação devidamente fundamentada e 
credenciada do professor, técnicos de educação e estruturas educativas, com o parecer favorável do 
encarregado de educação, caso haja necessidade, possibilidade e seja benéfico para o aluno a sua integração 
noutra turma. 
 
Mudanças de Escola no 1.º Ciclo 
 
Se não for possível satisfazer a prioridade, quanto à escola a frequentar, estabelecida pelo encarregado de 
educação no ato da matrícula, os alunos a manter na escola serão os que obedecem aos seguintes critérios:  
1º - Alunos com NEEP ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro.  
2º - Alunos com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino.  
3º - Alunos cujos pais residam ou desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de 
influência da escola.  
4º - Alunos que frequentaram o Pré-Escolar na mesma localidade. 
5º - Alunos mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula. 
 
2.º ciclo e 3.º Ciclo  
 
a) 5.º Ano 
 
Os critérios para a constituição de turmas do 5º ano são os seguintes:  
 
1. São inscritos no 5.º ano os alunos que:  
1.1. Frequentaram o Agrupamento, no ano letivo anterior.  
1.2.Comprovarem através de fotocópia do recibo da água, eletricidade ou telefone fixo a residência do 
encarregado de educação ou declaração do local de emprego deste, na área pedagógica da Escola Básica e 
Secundária de Maceira.  
2. Deve atender-se ao parecer do Departamento Curricular do 1.º ciclo (que deve ter em conta as indicações 
pedagógicas fornecidas pelo respectivo Professor Titular de Turma do 1.º ciclo) e/ou Psicóloga sobre os 
alunos do 4.º Ano, sempre que possível.  
2. Distribuição equilibrada dos alunos com NEEP pelas diferentes turmas, ouvidos os Serviços Especializados 
de Apoio Educativo/Professor da Educação Especial/SPO. 
3. Constituição de turmas reduzidas para os alunos com NEEP, que necessitem de um apoio individualizado 
permanente.  
4. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes, seguindo recomendações oriundas 
dos Conselhos de Turma desses alunos.  
5. Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e alunas.  
6. Respeito pela opção dos alunos relativamente à disciplina de EMRC.  
7. Inclusão, nas turmas, dos alunos cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram nos serviços 
de Administração Escolar, após a afixação das listas, no respeito pelas normas previstas para o efeito. 
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b) 6º /8.º e 9.º Anos 
 
Os critérios para a constituição de Turmas do 6º, 8.º e 9.º ano são os seguintes:  
 
1. Na constituição das turmas deve ser respeitada a continuação do grupo / turma (Despacho-normativo-7-

B/2015, de 7 de maio, com as alterações de despacho normativo n.º 1-H/2016 de 14 de abril). 
2. Distribuição equilibrada e equitativa dos alunos retidos, seguindo as recomendações oriundas dos 
Conselhos de Turma dos alunos retidos e problemas referenciados.  
3. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa. 
4.  Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e alunas. 
5.  Distribuição dos alunos com NEEP pelas diferentes turmas, ouvidos os Serviços Especializados de Apoio 
Educativo/Professor da Educação Especial/SPO.  
6. Constituição de turmas reduzidas para os alunos com NEEP, que necessitam dum ensino individualizado 
permanente, de acordo com a legislação em vigor. 
7. As mudanças de turma, devidamente fundamentadas, só podem efetuar-se para turmas onde haja vagas 
e se a turma recetora for estável. 
8. Respeitar as opções dos alunos, sempre que possível, no que diz respeito às disciplinas de EMRC, à opção 
de uma Língua Estrangeira II e às disciplinas de Oferta de Escola, no Agrupamento. 
9. Inclusão, nas turmas, dos alunos cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram nos Serviços 
de Administração Escolar, após a afixação das listas. 
 
c) 7.º Ano  
 
Os critérios para a constituição de turmas do 7º Ano são os seguintes:  
 
1. Distribuição equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes. 
2. Sempre que possível, respeitar as indicações do Conselho de Turma e/ou Equipa Educativa.  
3. Distribuição dos alunos com NEEP pelas diferentes turmas, ouvido os Serviços Especializados de Apoio 
Educativo/Professor da Educação Especial/SPO.  
4. Constituição de turmas reduzidas para os alunos com NEEP, que necessitam dum ensino individualizado 
permanente, de acordo com a legislação em vigor 
5. Respeitar as opções dos alunos, sempre que possível, no que diz respeito às disciplinas de EMRC, à opção 
de uma Língua Estrangeira II e às disciplinas de Educação Artística, OT/OAT, em oferta no Agrupamento. 
6.  Constituição de turmas com níveis etários próximos e número equilibrado de alunos e alunas.  
 

OUTRAS OFERTAS FORMATIVAS: OFERTAS PROFISSIONALIZANTES 
 
CP- Curso Profissional 
São candidatos à frequência dos Cursos Profissionais alunos com o 9.º ano de escolaridade vocacionados 
para uma qualificação profissional. 
 
EFA – Curso de Educação e Formação de Adultos 
Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) são uma oferta de educação e formação para 
adultos que pretendam elevar as suas qualificações. Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de 
dupla certificação e, sempre que tal se revele adequado ao perfil e história de vida dos adultos, apenas de 
habilitação escolar.  
 
Os cursos EFA e as formações modulares destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data 
do início da formação, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de 
trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino secundário 
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Transferências no 2.º e 3.º ciclos  
 
São aceites transferências para frequentar a Escola Básica e Secundária Henrique Sommer, Maceira nos 7.º, 
8.º e 9.º anos dos alunos que:  
 
1. Tenham irmãos a frequentar este estabelecimento de ensino.  
2. Tenham pai / encarregados de educação a trabalhar neste Agrupamento.  
3. Alunos sujeitos a mudança de residência / local de trabalho dos pais. 
4. Se encontrem noutra situação especial, depois de devidamente ponderada e diferida pelo Diretor do 
Agrupamento. 
 
Ensino Secundário 
 
1- Tendo em conta a especificidade do Ensino Secundário no Agrupamento e face às limitações da rede 
escolar, aplicar-se-ão as disposições legais vigentes, tendo em conta o número de alunos inscritos e o 
respeito pelas opções efectuadas. 
2- Esta situação será reflectida anualmente, face à realidade e aos condicionalismos existentes, no respeito 
pelos interesses/necessidades/expectativas da comunidade educativa, subordinada a orientações de política 
educativa, emanadas pela tutela. 
 
7.4. Perfil do Diretor de Turma 
 
Dada a importância do cargo de direção de turma, na gestão pedagógica e curricular, esta deve ser atribuída, 
preferencialmente, a professores que: 

 Garantam continuidade;  

 Leccionem a totalidade dos alunos da turma ao longo de todo o ano escolar. 

 Apresentem o perfil indicado e onde prevaleçam a capacidade de tolerância, bom senso, ponderação e 
compreensão, associadas sempre a atitudes de firmeza educativa que impliquem respeito mútuo; 

 Possuam um espírito metódico e dinamizador, assim como a capacidade de prever/controlar situações e 
de solucionar problemas em tempo útil; 

 Mantenham uma atitude de permanente disponibilidade para a resolução dos problemas que se lhe 
apresentem no âmbito das suas competências. 
Caso os Diretores de Turma se encontrem impedidos de exercer as suas funções, por um período superior a 
uma semana, deve, sempre que se justifique, ser designado pelo Diretor, outro Diretor de Turma, de entre os 
professores da turma, que permita manter os níveis de intervenção e organização. 
 
7.5. Critérios de elaboração de horários  
 
De acordo com o Despacho Normativo nº 4-A/2016, artigo 13º, foram definidos critérios gerais para a 
elaboração dos horários dos alunos, designadamente:  
 
1. Horário do Pré-escolar: das nove horas às doze horas e das treze horas e trinta minutos, às quinze horas e 
trinta minutos. O intervalo no período da manhã será das dez horas e trinta minutos às onze horas.  
2.  No 1.º ciclo as atividades decorrerão das nove horas às doze horas e trinta minutos, no período da manhã 
e das catorze horas às dezasseis no período da tarde. De manhã, o intervalo será das dez horas e trinta 
minutos às onze horas e de tarde das dezasseis horas às dezasseis horas e trinta minutos. Poderá haver 
alterações excecionais ao intervalo por força de flexibilização das AEC.  
3.  Para o 2º e 3.º ciclos as atividades iniciar-se-ão às oito horas e trinta minutos até às treze horas e vinte e 
cinco minutos, no período da manhã e das treze horas e quarenta e cinco minutos às dezassete horas e 
quarente e cinco minutos no período da tarde. 
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4.  Horário dos intervalos do período da manhã e da tarde: o primeiro intervalo dura quinze minutos 
(10.00h-10.15h) e o último intervalo cinco minutos (16.55h-17.00h). Todos os outros terão a duração de dez 
minutos.  
5. Distribuição dos tempos letivos nos 2º e 3.º ciclos, com o máximo de 6 tempos por turno e oito por dia. 
6.  O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 2 ou 3 tempos, 
usados para aulas de apoio. 
7.  A distribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da 
semana não deverá ser em dias seguidos e sempre que possível distribuídos de forma equitativa;  
8. Na distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira não deverão ser 
colocadas em tempos seguidos;  
9. Poderá haver alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas resultante 
das ausências dos docentes, se necessário, e após ser comunicado sempre atempadamente aos 
encarregados de educação, sob autorização e coordenação do diretor/direção.  
10. Para a atribuição dos apoios/tutorias a prestar aos alunos, tendo em conta o equilíbrio do seu horário 
semanal, poderão ter até dois dias, com nove tempos ou ocupar uma tarde livre;  
11. Nos alunos com NEE, que beneficiam de CEI (Currículo Específico Individual) o número de horas do 
horário deve ser igual ao dos respetivos anos de escolaridade. 
                        

                                                                 

CONCLUSÃO 

As prioridades estabelecidas serão objeto de reflexão pelo competente Conselho Pedagógico do 

Agrupamento, que acompanhará a sua execução e avaliará os seus resultados e o impacto produzido na 

dinâmica da organização escolar. 
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