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INTRODUÇÃO 

 

Do presente documento consta o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Júlio 

Dinis – Grijó – Vila Nova de Gaia - Plano de Melhoria para o triénio 2012-2015 

constituindo-se como referente interno no processo de avaliação. 

 

Após o quadriénio 2008/2012, o AEJL conseguiu atingir e, em alguns eixos, ultrapassar 

as metas propostas. Esta evolução concretizou-se através do envolvimento de toda a 

comunidade educativa, que comungou o sentido de pertença em relação ao Projeto 

Educativo do Agrupamento (PEA). 

 

O caminho rumo à melhoria passa pelas ações do Projeto, que ditam uma intervenção 

adequada às necessidades diagnosticadas, incluídas agora em quatro eixos 

aglutinadores: 

 

 Melhoria das Aprendizagens  

 Prevenção do Abandono e da Indisciplina  

 Projeção de uma Imagem Positiva do Agrupamento  

Relação Escola, Família, Comunidade 

 Autoavaliação e Monitorização  

 

A valorização dos saberes dos alunos, considerando-os como indicadores de partida 

para um processo formativo continua a nortear todo este percurso que, aberto e 

integrador, traduz a Visão do AEJL. 

 

O PEA – Plano de Melhoria 2012-2015 constituirá certamente mais uma etapa 

pedagógica que reúne o trabalho colaborativo de toda a comunidade rumo ao sucesso. 
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PARTE I – QUE ESCOLA SOMOS 

 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 

 

A sede do Agrupamento localiza-se em Grijó que é uma freguesia do concelho de Vila 

Nova de Gaia, com 11,46 km² de área e 10 578 habitantes (2011). Densidade: 923 

hab/km².  

 

 

1.2 POPULAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO 

 
A área de influência pedagógica abrange as freguesias de Grijó, Seixezelo e Sermonde.  

 

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, a freguesia de 

Grijó apresenta uma população residente de aproximadamente 10578 indivíduos. 
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O maior grupo de residentes situa-se no intervalo de entre os 25 e os 64 anos de idade 

(quadro 2). No que refere às habilitações, constata-se que o 1º ciclo é o nível de 

instrução que abrange maior nº de indivíduos, existindo ainda 411 sem qualquer nível 

de instrução (quadro 3), o que se traduz numa taxa de 4,35%. O índice de desemprego 

é elevado 18,24% (quadro 4), o setor terciário absorve o maior número empregados, 

sendo residual o número de indivíduos com emprego no setor primário (quadro 5). A 

taxa de atividade situa-se em 47,64%. As famílias são preponderantemente nucleares 

(quadro 6). 

 

HM H M 

10578 5115 5463 
                      Quadro 1 – População residente por género (censos 2011) 

 

 

Faixa etária Total 

0-14 anos 1782 

15-24 anos 1135 

25-64 anos 6030 

65 anos ou mais 1631 
                       Quadro 2 – População residente por grupo etário (censos 2011) 

 

 

Nível de escolaridade Total 

1º ciclo 3759 

2ºciclo 1293 

3º ciclo 1699 

Ens. Secundário 1566 

Ens. Pós Secundário 61 

Ens. Superior 1124 

Analfabetos com 10 ou mais anos 411 

Taxa de analfabetismo 4,35% 

                    Quadro 3 – População residente por nível de escolaridade  
                    (censos 2011) 
 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis – 2012/2015 

5 
 

 

 

Nível de escolaridade Total 

Total população ativa 5039 

Desempregados 919  

Estudantes  

Reformados  

                     Quadro 4 - População residente por situação profissional  
                     (censos 2011) 
 

Ramo de atividade Total 

Primário 33 

Secundário 1521 

Terciário 2566 

Taxa de atividade 47,64% 

                          Quadro 5 - População residente por ramo e taxa de atividade                     
                          profissional  (censos 2011) 
 
 
 

Famílias  Total 

Clássicas 3705 

Institucionais 1 

Núcleos familiares 3342 

                           Quadro 6 - População residente por famílias e núcleos familiares   
                           (censos 2011) 
 
 

De acordo com a mesma fonte, a freguesia de Seixezelo apresenta aproximadamente 

1712 habitantes (censos 2011 – quadro 7). 

 

A maior faixa da população situa-se em termos etários no intervalo entre os 25 e os 64 

anos de idade (quadro 8). O 1º ciclo é o nível de instrução preponderante, no entanto, 

53 indivíduos não frequentaram qualquer nível de ensino (quadro 9) o que 

corresponde a uma taxa de analfabetismo de 3,46% . 

 

A taxa desemprego é significativo 18,37% (quadro 10), o setor terciário emprega o 

maior número de indivíduos, sendo muito residual o número de indivíduos com 

emprego no setor primário (quadro 11). A taxa de atividade situa-se em 18,37%. 
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HM H M 

1712 831 270 
                            Quadro 7 – População residente por género (censos 2011) 

 

Faixa etária Total 

0-14 anos 270 

15-24 anos 177 

25-64 anos 981 

65 anos ou mais 284 
                     Quadro 8 – População residente por grupo etário (censos 2011) 

Nível de escolaridade Total 

1º ciclo 610 

2ºciclo 204 

3º ciclo 260 

Ens. Secundário 270 

Ens. Pós Secundário 17 

Ens. Superior 193 

Analfabetos com 10 ou mais anos 53 

Taxa de analfabetismo 3,46 

                    Quadro 9 – População residente por nível de escolaridade  
                    (censos 2011) 
 

Nível de escolaridade Total 

Total população ativa 849 

Desempregados 156   

Estudantes  

Reformados  

                     Quadro 10- População residente por situação profissional 
                     (censos 2011) 
 
 

Ramo de atividade Total 

Primário 4 

Secundário 260 

Terciário 429 

Taxa de atividade  

Quadro 11 - População residente por ramo e taxa de atividade profissional               
(censos 2011) 
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Famílias  Total 

Clássicas 466 

Institucionais 1 

Núcleos familiares 417 

Quadro 12 - População residente por famílias e núcleos familiares   
(censos 2011) 

 
 
 
Ainda com base na mesma fonte, a freguesia de Sermonde apresenta 

aproximadamente 1712 habitantes (censos 2011 – quadro 7). 

 

A maior faixa da população situa-se em termos etários no intervalo entre os 25 e os 64 

anos de idade (quadro 8). O 1º ciclo é o nível de instrução preponderante, no entanto, 

53 indivíduos não frequentaram qualquer nível de ensino (quadro 9) o que 

corresponde a uma taxa de analfabetismo de 3,46% . 

 

O número de indivíduos desempregados é significativo (quadro 10), o setor terciário 

emprega o maior número de indivíduos, sendo muito residual o número de indivíduos 

com emprego no setor primário (quadro 11). A taxa de atividade situa-se em 18,37% 

 

 

HM H M 

1360 705 655 
                         Quadro 13 – População residente por género (censos 2011) 

 

 

Faixa etária Total 

0-14 anos 220 

15-24 anos 164 

25-64 anos 758 

65 anos ou mais 218 

                                 Quadro 14 – População residente por grupo etário  
                                 (censos 2011) 
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Nível de escolaridade Total 

1º ciclo 523 

2ºciclo 163 

3º ciclo 225 

Ens. Secundário 142 

Ens. Pós Secundário 12 

Ens. Superior 168 

Analfabetos com 10 ou mais anos 53 

Taxa de analfabetismo 4,29 

                        Quadro 15 – População residente por nível de escolaridade  
                        (censos 2011) 
 

 

Nível de escolaridade Total 

Total população ativa 628 

Desempregados 142 

Estudantes  

Reformados  

                         Quadro 16- População residente por situação profissional  
                         (censos 2011)  
 

 

Ramo de atividade Total 

Primário 3 

Secundário 186 

Terciário 297 

Taxa de atividade 46,18 

Quadro 17 - População residente por ramo e taxa de atividade   
profissional  (censos 2011) 

 

 

Famílias  Total 

Clássicas 601 

Institucionais 0 

Núcleos familiares 537 

Quadro 18 - População residente por famílias e núcleos familiares  
(censos 2011) 
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1.3 ENQUADRAMENTO SOCIAL 

 

Do ponto de vista sociocultural e económico as famílias, que integram os núcleos 

populacionais no nosso agrupamento, enquadram-se na classe social média e média 

baixa, verificando-se também, alguns casos de pobreza extrema. As suas profissões 

incluem-se maioritariamente nos setores terciário e secundário, sendo residual o 

número de empregos no setor primário. Apesar de jovens, os pais parecem não ter 

beneficiado de uma escolaridade de nível médio e superior, com excepção de alguns 

casos que, na sua maioria, ficaram pela frequência do 1º e/ou 2º Ciclos do Ensino 

Básico, (ver quadros 3, 9 e 15). A maioria dos alunos vive em habitação própria; 

contudo, a percentagem de famílias em situação de arrendamento é considerável. 

Existe ainda uma percentagem significativa de famílias que vivem em bairros sociais 

(quatro). Existem quatro acampamentos ciganos, habitados por 40 famílias (cerca de 

165 pessoas). Estes acampamentos são compostos por estruturas degradadas sem 

quaisquer infra-estruturas adequadas. Frequentam as escolas do agrupamento 53 

alunos desta etnia (11 na educação pré escolar, 42 no ensino básico). 

Esta população caracteriza-se, em geral, por uma situação socioeconómica débil, 

sendo, na sua maioria, beneficiários do Rendimento Social de Inserção (cerca de 360 

famílias). 

Do ponto de vista da convivência, a família nuclear, composta essencialmente 

por pais e filhos, caracteriza esta comunidade, dando lugar a núcleos familiares 

restritos eventualmente constituídos por pais e filhos. Existe, no entanto, uma 

percentagem considerável de famílias alargadas.  

Verifica-se uma tendência crescente de fragmentação, provocada pela 

emergência de uma nova realidade social a que subjazem fenómenos de migração e 

imigração, decorrentes de novas necessidades sociais, bem como do aumento 

progressivo de divórcios.  

Existem 17 alunos institucionalizados, por ausência ou fragilidade de laços 

parentais. Estes alunos estão privados do apoio da família, e consequentemente, são 

afectados por um défice de estruturação emocional.  

A tipologia predominante das famílias ciganas é a nuclear. No entanto, existe 

superlotação nas barracas devido à dimensão do agregado familiar e às dimensões da 

estrutura habitacional. 
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1. 4 CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento de Escolas de Escolas de Júlio Dinis – Grijó foi constituído no ano 

lectivo 2002/2003 e inclui os seguintes estabelecimentos de educação e/ou ensino: a) 

Jardim de Infância de Vendas; b) Jardim de Infância de Murraceses; c) Escola básica do 

1° ciclo com Jardim de Infância de Stº António; d) Escola básica do 1° ciclo com Jardim 

de Infância de Asprela; e) Escola básica do 1° ciclo com Jardim de Infância de Loureiro; 

f) Escola básica do 1° ciclo de Corveiros; g) Escola básica do 1° ciclo de Murraceses; h) 

Escola básica do 1° ciclo de Vendas; i) Escola básica do 2° e 3° ciclos Júlio Dinis - Grijó. 

Este Agrupamento de escolas recebe jovens das freguesias limítrofes nomeadamente 

Freguesias de Sermonde e Seixezelo. 

 

O AEJD elegeu como patrono a figura de Júlio Dinis (Joaquim Guilherme Gomes 

Coelho), que tem ascendência familiar comum à família de António Ferreira dos Santos 

cuja família, bem como algumas das suas propriedades, são retratadas na história do 

livro "Morgadinha dos Canaviais".  

O nome Grijó deriva do latim Igriji, significando pequena igreja. Este nome era relativo 

às fundações anteriores do Mosteiro de São Salvador, que remontam ao século X, 

depois de Cristo. 
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1.4.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL 
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 DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

Departamento da Educação Pré-Escolar 

Departamento do 1º Ciclo 

Departamentos do 2º e 3º Ciclos: 

Departamento de Línguas 

Departamento de Expressões 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 

 

1.4.2 OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA (2012/2013) 

 

CURSOS REGULARES 

Educação Pré-Escolar, 1º, 2º, 3º Ciclo de Ensino Básico 

 

PERCURSOS ALTERNATIVOS 

PCA – Turma de Percurso Curricular Alternativo (2º ciclo). 

 

 

1.4.3 CRITÉRIOS GERAIS DE CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS TURMA NO 1º, 2º E 3º CEB 

 

A constituição dos grupos / turma é feita de acordo com a legislação em vigor bem 

como com critérios internos de natureza pedagógica: 

 

Na educação pré-escolar as turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e 

um máximo de 25 crianças; 

Quando se trate de um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade, o número 

de crianças por turma não poderá ser superior a 15; 

 



Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis – 2012/2015 

13 
 

 

As turmas da educação pré-escolar que integrem crianças com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente, cujo programa educativo individual o 

preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 

crianças, não podendo incluir mais de 2 crianças nestas condições; 

Prioridades: 

a) Renovação das matrículas de crianças que frequentaram o Jardim de Infância 

no ano anterior, com idade ainda para a frequência, conforme o estipulado no 

ponto 3 do art. 8º do Despacho Normativo nº7-B/2015; 

b) Para as novas inscrições o critério é o definido pelo Despacho Normativo 

nº7-B/2015, de 7 de maio, art.9º: 

c) As vagas existentes em cada estabelecimento de educação são preenchidas 

dando prioridade às crianças: 

1º Que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro; 

2º Que completem os quatro anos de idade até 31 de dezembro; 

3º Que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

4º Que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro. 

No âmbito de cada uma das prioridades anteriores e como desempate da situação de 

igualdade atendem-se as prioridades desde 2.1 a 2.7 do referido art.9º. 

 

As turmas do 1º CEB são constituídas até 26 alunos; 

Nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que incluam alunos de mais de 2 anos 

de escolaridade, são constituídas por 18 alunos; 

Nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, que incluam alunos de mais de 2 

anos de escolaridade, são constituídas por 22 alunos; 

As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de 

funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais 

de 2 alunos nestas condições. 
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Turmas do 1º ano 

Segundo os critérios definidos no Despacho Normativo nº7-B/2015, de 7 de maio: 

1º Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente que 

exijam condições de acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no 

âmbito das modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos 

pontos 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na 

sua redação atual; 

2º Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente não 

abrangidos pelas condições referidas na prioridade anterior; 

3º Alunos que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-

escolar ou o ensino básico no mesmo estabelecimento de educação e ou de 

ensino; 

Até à 8ª prioridade constante no Art. 11º do referido Despacho. 

 

Turmas do 2º, 3º e 4ºanos 

Despacho Normativo nº7-B/2015, de 7 de maio: 

- Até 2 alunos com NEEP; 

- Manter, sempre que haja possibilidade em cada escola, turmas de nível com 

continuidade educativa, integralmente sequencial, em relação ao ano letivo anterior, 

sem prejuízo de constituir turmas de 3º ano de nível, em virtude da entrada em vigor, 

no currículo, da disciplina de Inglês (a lecionar por docente especifico). 

As turmas do 2º e 3º CEB são constituídas com um número mínimo de 26 alunos e um 

máximo de 30; 

É garantida, sempre que possível, e salvo indicação em contrário, por parte do 

conselho de turma do ano lectivo anterior, a continuidade dos grupos / turma. São 

ponderadas as sugestões dos conselhos de turma, assim como o equilíbrio na 

integração de alunos com problemas de comportamento por turma; 

As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de carácter 

permanente, cujo programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de 

funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais 

de 2 alunos nestas condições. 
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1.4.4 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DISCENTE  

           A população escolar em 2011/2012 é constituída por 1364 alunos assim    
           distribuídos: 
 

Níveis Ano 
Escolaridade 

Nº 
Turmas 

Nº Alunos 

Educação  
Pré-escolar 

______  
8 

 
191 

 
1º ciclo 

1º 6 135 

2º 6 137 

3º 6 121 

4º 7 158 

Total  25 584 

2º ciclo 5º 6 127 

6º 5 120 

Total  11 247 

3º ciclo 7º 6 142 

8º 3 78 

9º 5 96 

Total  14 316 

 
CEF 

E3 1 10 

MB4 1 8 

TC2 1 8 

Total 3 26 

   1364 
                   Quadro 18 – Número de alunos no ano letivo de 2011/2012 

 
 
 
                              
 
 
 

 
Quadro 19 – Número de alunos beneficiários da ASE (2011/2012) 

 

 

 

 

 
                      

 
 

Quadro 20 – Número abrangidos pelo Decreto-Lei 3/2008 de 07 de Janeiro (2011/2012) 

 Escalão A Escalão B 

1º ciclo 138 114 

2º ciclo 93 68 

3º ciclo 107 102 

Total  338 284 

 Decreto-Lei 3/2008 de 07 de Janeiro 

 Educação 
Pré escolar 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total 

ACI 5 10 7 4 26 

CEI   2 4 6 

CEF    3 3 

TOTAL 5 10 9 11 35 
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1.4.5 RECURSOS HUMANOS 
 
O corpo docente é constituído 10 educadores da Educação Pré-escolar, 26 professores 

do 1º Ciclo, 26 do 2º Ciclo, 33 do 3º Ciclo e 3 da Educação Especial. 

A Escola sede tem Estágios Pedagógicos na disciplina de Educação Física (Ensino 
Básico). 
 
Os assistentes técnicos são 10 onde se inclui uma coordenadora técnica. Destes 1 

encontra-se de Junta Médica e 3 foram requalificados. 

Dos 35 assistentes operacionais 6 encontram-se de Junta Médica. Dos 35 assistentes 

operacionais 9 são CEI’s – Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia. 

Os assistentes técnicos são 9 (3 reclassificados mas a exercer outras tarefas) onde se 

inclui uma coordenadora técnica. 

 

Outros Recursos Humanos 
 

Os encarregados de educação estão representados por várias Associações de Pais. 

Apesar de contarem com muito poucos associados, consagram-se como associações 

que procuram promover relações com a comunidade num clima de diálogo e abertura, 

para a construção de uma escola melhor para todos. Tem dinamizado diversas 

atividades com o objetivo de promover e facilitar a interação da Comunidade Escolar e 

com a Comunidade Local. 

 
1.4.6 RECURSOS FÍSICOS 

JI Vendas 

EB1/JI Loureiro 

JI Murraceses 

EB1 Corveiros 

EB1/JI Stº António 

EB1 Murraceses 

EB1/JI Asprela 

EB1 Vendas 
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EB Júlio Dinis (Sede) 

 

 

 

 

EB Júlio Dinis (vista aérea) 
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A estrutura física do JI Vendas caracteriza-se por construção de raiz em edifício 

próprio, com 2 salas. O JI de Murraceses - construção de raiz em edifício próprio, com 

2 salas; a EB1/JI Stº António - tipo centenário com 6 salas, mais 3 salas em pavilhão 

pré-fabricado de madeira; a EB1/JI Asprela - edifício requalificado e aumentado de 

uma escola tipo centenário, com 5 salas; a EB1/JI Loureiro - edifício tipo centenário, 

com 6 salas; a EB1 Corveiros - tipo centenário, com 2 salas mais 3 salas modulares 

metálicas; a EB1 Murraceses - tipo centenário com 6 salas; a EB1 Vendas - edifício tipo 

P3 com 4 salas. 

 

 A escola sede é constituída por uma estrutura física de 1 edifício uni bloco, constituído 

por 2 pisos. A área envolvente, ajardinada, é um espaço cuidado, agradável e 

acolhedor. 

Para além das 24 salas de aula a escola sede dispõe de: 

 2 salas específicas de Ciências Naturais e Física e Química; 

 Equipamentos informáticos – 2 salas de TIC;  

 3 salas de E.V./E.T., 1 sala de E.V., 1 sala de E.T.; 

 Ginásio 

 Biblioteca 

 Reprografia 

 Sala de trabalho dos professores 

 Gabinete de atendimento dos Diretores de Turma; 

 Direção; 

 Bufete dos alunos; 

 Bufete dos Professores; 

  Cantina/Refeitório 
 

 

1.4.7 INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO DA AÇÃO  

 Projeto Educativo - Plano de Melhoria 2012/ 2013; 

 Regulamento Interno; 

 Plano Anual e Plurianual de Atividades e do Orçamento; 

 Contrato de Autonomia (intenção) 
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PARTE II - DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES 

 
2. 1 DADOS DE INSUCESSO 

 

Quadro 21 – Dados de insucesso nos últimos três anos. 

 
 
2.2 DADOS DE INDISCIPLINA 
       

             Quadro 22 – Registo de incidentes críticos passíveis de aplicação de medida corretiva (MC) ou  
                                     de medida disciplinar sancionatório (MS) 

 

 % de Insucesso 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

% Nº 
alunos 

% Nº 
alunos 

% Nº 

alunos 

R
et

id
o

s 

 

R
et

id
o

s 

1º ano 0.0% 120 0% 126 0% 130 

2º ano 6.9% 144 4.0% 122 8,8% 136 

3º ano 
7.1% 

157 0% 
 

148 5,88% 119 

4º ano 6.2% 147 3.28% 152 3,2% 158 

1º Ciclo 
5.3% 

568 1,82% 548 4,4% 543 

5º ano 6.4% 143 9.0% 122 4,0% 124 

6º ano 14.2% 122 7.0% 141  13,9 115 

2º Ciclo 
 

10.1% 
265 8.0% 263 8,8% 239 

 

7º ano 11.9% 112 11.0% 88 25,4% 134 

8º ano 9.4% 108 5.0% 100 10,3% 78 

9º ano 5.9% 73 8.0%  98 14,0% 93  

3º Ciclo 
 

9.0% 
293 8,0%  286 18% 305 

Incidentes Críticos 

Ano Letivo 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

MC MS MC MS MC MS 

5 17 9 13 9 21 
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2.3 DADOS DE ABANDONO 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quadro 23 – Dados de abandono escolar. 

 

 

PARTE III - PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Eixos/ações a implementar e/ou reforçar para a resolução progressiva dos problemas 

identificados e emergentes, tendo como referência: 

 

 Projeto Educativo 

 Os dados constantes no relatório da avaliação externa da escola realizada pela 

Inspeção Geral da Educação no ano letivo de 2010/ 2011. 

 Os dados resultantes da auscultação à comunidade educativa no início do ano 

letivo de 2011/2012, com o objetivo de conhecer e analisar o seu nível de 

satisfação, sobre a organização e funcionamento dos órgãos e serviços do 

Agrupamento de Escolas de Júlio Dinis 

 Os dados constantes no relatório resultante da análise dos resultados escolares 

no triénio de 2010/2012 

 Os dados constantes no relatório resultante da análise dos resultados escolares 

obtidos em junho de 2012, com referência às previsões no âmbito do Programa 

Educação 2020/15 

 Os dados constantes no relatório da avaliação externa da escola realizada pela 

Inspeção Geral da Educação no ano letivo de 2010/ 2011. 

Abandono Escolar 

Ano Letivo 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

C
ic

lo
s 

1º 0% 0% 0% 

2º 1,52% 0% 2% 

3º 0,35% 0,4% 1,5% 
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Apesar de nos últimos 3 anos se ter verificado uma taxa de 
sucesso global superior à média nacional e de os resultados da 
avaliação externa acompanharem a tendência nacional, constatou-
se uma distanciação considerável entre os resultados obtidos e os 
resultados previstos no âmbito do Programa Educação 2015, com 
especial expressão no ano letivo de 2011/2012: 

 No âmbito do programa educação 2015, em 2012, as taxas 
de transição dos 1º, 2º e 3º ciclos, situaram-se abaixo das 
taxas previstas. 

 No âmbito do programa educação 2015, em 2012, os 
resultados obtidos nas provas de aferição de língua 
portuguesa e de matemática do 4.º ano situaram-se abaixo 
das taxas previstas. 

 No âmbito do programa educação 2015, em 2012, os 
resultados obtidos nas provas finais de língua portuguesa e 
de matemática dos 6.º e 9º anos situaram-se abaixo das 
taxas previstas. 

- Falta de sistematização, orçamentação e avaliação das 
atividades previstas no PAA; 

- Reduzido envolvimento dos pais no acompanhamento dos seus 
educandos nos 2º e 3º ciclos; 

- Baixo nível e participação dos Pais e Encarregados de Educação 
na escola nos 2º e 3º ciclos; 

- Ausência de procedimentos de autoavaliação devidamente 
estruturados, com reflexos na elaboração/implementação de um 
plano global integrado de melhoria; 

- Imagem negativa do Agrupamento na comunidade; 

- Baixa simplificação dos processos administrativos; 

- Existência de casos de indisciplina na escola; 
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EIXOS/METAS/ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

EIXO 1: MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

Ação 1: Promover o Sucesso 

Metas: 

 Aumentar o sucesso global (índice de transições) considerando a 

percentagem obtida em junho de 2012. 

 No âmbito do Programa Educação 2015, aumentar a taxa de sucesso em 

Língua Portuguesa e em Matemática nas provas de aferição do 4º ano 

consideradas as percentagens obtidas em 2012.  

 No âmbito do Programa Educação 2015, aumentar a taxa de sucesso em 

Língua Portuguesa e em Matemática nos exames nacionais do 6º ano 

consideradas as percentagens obtidas em 2012.  

 No âmbito do Programa Educação 2015, aumentar a taxa de sucesso em 

Língua Portuguesa e em Matemática nos exames nacionais do 9º ano 

consideradas as percentagens obtidas em 2012.  

 Aumentar as taxas coortais nos 1º 2º e 3º consideradas as respetivas taxas 

registadas em junho de 2012. 

 Melhorar a qualidade das aprendizagens. 
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EIXO 2: PREVENÇÃO DO ABANDONO E INDISCIPLINA  

Ações 2: Promover a Resiliência Escolar e Educar para os Valores, na e para a 

Cidadania Global 

Metas: 

 Reduzir o número de ocorrências disciplinares dentro e fora da sala de 

aula considerando o número registado em 2012.  

 Reduzir progressivamente a taxa de abandono considerando as taxas de 

registadas nos 2º e 3º ciclos em junho de 2012. 

 

EIXO 3: PROJEÇÃO DE UMA IMAGEM POSITIVA DO AGRUPAMENTO/ 

RELAÇÃO ESCOLA, FAMÍLIAS, COMUNIDADE 

Ação 4 e 5: Projetar uma Imagem Positiva do Agrupamento na Comunidade e 

Melhorar a Relação Escola, Família, Comunidade   . 

Metas: 

 Melhorar a imagem do agrupamento na comunidade; 

 Incentivar os alunos a terminar a escolaridade básica no Agrupamento. 

 Aumentar o nível de comparência nas escola dos pais e / ou 

Encarregados de Educação quando convocados; 

 Incrementar um maior envolvimento dos pais e Encarregados de 

Educação no processo educativo dos seus educandos. 

 

 

EIXO 4 – MONITORIZAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

Ação 4: Avaliar o Processo Educativo 

Metas: 

 Melhorar o desenvolvimento de procedimentos de autoavaliação 

estruturados, com reflexos na elaboração/implementação de planos 

globais integrados de melhoria. 
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PROJETO EDUCATIVO 

PLANO DE MELHORIA 2012/2016 
 

 
   

EIXO 1 
 

Melhoria das Aprendizagens 

 EIXO 2 
 

Prevenção do Abandono e da 
Indisciplina 

  EIXO 3 
Projeção da Imagem do 

Agrupamento /  
Relação Escola, Famílias, 

Comunidade 

 EIXO 4 
 

Monitorização e Autoavaliação    

 
      

Ação 1: Promover o aumento dos 
níveis de sucesso educativo e a 
melhoria das aprendizagens 

 Ações 2 e 3: Promover a resiliência 
Escolar e Educar para os Valores, na 
e para a Cidadania Global 

 Ação 4: Projetar uma imagem 
positiva do Agrupamento na 
comunidade / Relacionar Escola, 
Famílias, Comunidade 

 Ação 5: Avaliação do Processo 
Educativo 

 
      

1. Turma Mais  8. EC – Educação para a Cidadania  19. Projeto Mosteiro de Grijó  28. Avaliação Interna 
       

2. Disciplina de Oferta de Escola  9. Programa Educação para a Saúde 
e Educação Sexual - PESES 

 20. Clube de Teatro   

       

3. Visitas de Estudo  10. Desporto Escolar  21. Clube de Música   
       

4. Desafio Matemático  11. Projeto Gipsy  22. Eco Escolas   
       

5. Biblioteca - BE/CRE  12. Clube de Fotografia  23. Projeto Pais com a Ciência   
       

6. Educação Especial  13. Férias Desportivas  24. Reuniões de Pais e 
Encarregados de Educação 

  

       

7. Apoio ao Estudo – 2º CEB  14. Cantina e Bufete  25. Eventos Culturais e Recreativos   
       

  15. Apoio Psicossocial  26. Página Eletrónica da Escola   
       

  16. Radio Escolar  27. O Tagarela – Jornal Escolar   
       

  17. Canal Interno de Televisão     
       

  18. Museu da Escola     
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EIXO 1 

 

MELHORIA DAS APRENDIZAGENS 

Ação 1: Promover o aumento dos níveis de sucesso educativo e a melhoria das 
aprendizagens 

 

 

OBJETIVOS 

- Reduzir o insucesso educativo;  

- Promover a qualidade do sucesso; 

- Estimular os alunos para uma cultura de sucesso. 

 

Indicadores de Partida (junho de 2012)  Metas 2012-2013 

- Em 2012 registou-se uma taxa de sucesso global 
(transições) de 89.9 %; 
 
- Em 2012 registou-se uma taxa de sucesso de 62,8 
%e de 45,9% nas provas de aferição do 4º ano em 
LP e em MAt. respetivamente. 
 
- Em 2012 registou-se uma taxa de sucesso de 
58,7% e de 51,6% nos exames nacionais do 6º ano 
em LP e em MAt. respetivamente. 
 
- Em 2012 registou-se uma taxa de sucesso de 
55,9% e de 46,7% nos exames nacionais do 9º ano 
em LP e em MAt. respetivamente. 
 
- Em 2012 registaram-se as seguintes taxas 
coortais: 
- 79% no 2º ciclo.  
- 81% no 3º ciclo. 

  - Aumentar a taxa de sucesso global para 93%, 

reduzindo a taxa de insucesso em 1/3. 

 

- Aumentar a taxa de sucesso nas  Provas de 

Finais  de LP e de Mat. De 4º ano para 75,2% e 

63,9% respetivamente, reduzindo em 1/3 a 

taxa de insucesso.   

 

- Aumentar a taxa de sucesso nas  Provas 

Finais  de LP e de Mat. de 6º ano para 72,4% e 

67,6% respetivamente, reduzindo em 1/3 a 

taxa de insucesso.  

 

- Aumentar a taxa de sucesso nas Provas Finais 

de LP e de Mat. de 9º ano para 70,3% e 64,5% 

respetivamente, reduzir em 1/3 a taxa de 

insucesso. 

 

- Aumentar as taxas coortais tendo como 

referentes as taxas registadas em 2011/2012. 
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OPERACIONALIZAÇÃO 

- Manter e desenvolver a execução do projeto TurmaMais:  
• Criar sempre que possível equipas pedagógicas; 
• Criar critérios de avaliação compreensíveis e possíveis de usar pelo aluno e responsabilizantes 
do encarregado de educação; 
• Usar a avaliação formativa para promoção das aprendizagens;      
• Monitorizar percentualmente as classificações no(s) ano(s) de escolaridade intervencionados, de 
forma a transformá-las em informações úteis a pais e alunos; 
• Contratualizar metas progressivas de classificação com os alunos dos ano(s) de escolaridade 
intervencionados. 
- Reconfigurar o apoio educativo a prestar no 1º ciclo, tendo como referência a filosofia do projeto 
TurmaMais, nomeadamente através da constituição de grupos de homogeneidade relativa, em todos 
os anos de escolaridade. 
- Ministrar aulas de: 
• apoio pedagógico acrescido; 
• apoio ao estudo; 
• aulas para preparação de exames; 
• esclarecimento de dúvidas para preparação de exames. 
- Enriquecer as opções formativas do Agrupamento. 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

 

- Resultados na avaliação interna. 

- Resultados na Avaliação Externa (exames nacionais).  

- Cumprimento das Metas no âmbito do programa educação 2015. 

- Taxa coortal (alunos que concluíram o ciclo de ensino no número mínimo de anos de 
escolaridade): 

 Dos 100% matriculados em 2009/10 no 1º ano quantos terminaram o 4º ano em 
2012/13? 

 Dos 100% matriculados em 2011/12 no 5º ano quantos terminaram o 6º ano em 
2012/13? 

 Dos 100% matriculados em 2010/11 no 7º ano quantos terminaram o 9º ano em 
2012/13? 

 
- Número de alunos em Quadro de Valor e Excelência. 

- Projetos em desenvolvimento no Agrupamento. 

- Alternativas curriculares criadas. 
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Melhoria das Aprendizagens 

1. Turma Mais 
Responsável: Dr.ª Aldina Martiniano 

Projeto no 4º ano de execução na Escola Básica de Júlio Dinis. 

Objetivos - O grande e principal objetivo a alcançar com o projeto é o de melhorar o desempenho 

escolar dos alunos. Este objetivo é tão válido para os alunos com dificuldades de aprendizagem, como 

para os alunos com bom rendimento escolar. Pretende-se deste modo, contribuir de forma decisiva 

para o combate ao insucesso escolar e para a melhoria das aprendizagens, quer por via da redução dos 

níveis de retenção, quer pelo aumento dos níveis de sucesso escolar já existentes. 

Ainda que o aumento do rendimento escolar seja uma meta clara a atingir, este projeto, pretende 

cumulativamente: 

 Promover a plena integração escolar de todos os alunos e do aumento de auto estima por parte 

daqueles cujos resultados escolares são normalmente negativos; 

 Diminuir o absentismo escolar; 

 Reduzir a taxa de abandono escolar; 

 Combater a Indisciplina / Prevenir a Violência.  

Processo organizativo - Criação de uma turma a mais, por onde circulam todos os alunos, ao longo do 

ano letivo, de acordo com uma sequência previamente estabelecida. 

Objetivos mensuráveis - Reduzir em 1/3 o insucesso escolar, tendo em conta o sucesso contratualizado 

para o ano letivo de 2011-2012. 

 

 

 

 

Reforço de crédito 
horário  

Nº de turmas 
envolvidas 

N.º de alunos 
envolvidos 

% de sucesso 
contratualizado 

2011/2012 

% de sucesso 
contratualizado 

2012/2013 

30 horas 5 98 93 95,3 

 

Público-alvo: Alunos do 6º ano Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s  

Coordenadora do Projeto 

Docentes das várias disciplinas 
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Melhoria das Aprendizagens 

2. Oferta de Escola – Música / Educação Tecnológica 
Responsável: Docentes das disciplinas 

 

Com esta oferta pretende-se alargar o leque de oferta de disciplinas opcionais que, ao responder a 

diferentes motivações, assegura uma formação mais completa.  

 

O AEJD oferece as disciplinas de Música e Educação Tecnológica. 

 

 

 

Público-alvo: Alunos do 7º e 8º ano Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s  

Docentes das disciplinas 
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Melhoria das Aprendizagens 

3. Visitas de estudo 
Responsável: Docentes das disciplinas 

 

A Visita de Estudo é uma das estratégias que mais estimula os alunos dado o caráter motivador que 

constitui a saída do espaço escolar. Institui-se como uma situação de aprendizagem que favorece a 

aquisição de conhecimentos, proporciona o desenvolvimento de técnicas de trabalho e facilita a 

sociabilidade.  

 

Serão realizadas várias visitas de estudo tendo em vista a articulação de conteúdos interdisciplinares, a 

promoção das relações interpessoais e a ligação escola/meio/contextos profissionais. 

 

As deslocações dos alunos surgem integradas nos Projetos Curriculares de Turma, que dita a respetiva 

articulação pedagógica e a necessidade de realizar a atividade. 

 

 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s  

Docentes das várias áreas disciplinares 
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Melhoria das Aprendizagens 

4. Desafio Matemático 
Responsável: Docentes das disciplinas do 2º Ciclos 

 

Objetivos: 

 Estimular o gosto e o estudo pela Matemática. 

 Atrair os alunos que têm receio da disciplina de Matemática, permitindo que estes descubram o 
lado lúdico da disciplina. 

 Tentar que os alunos se divirtam a resolver questões matemáticas e percebam que conseguir 
resolver os problemas propostos é uma conquista pessoal muito recompensadora. 

 Demonstrar que a Matemática faz parte do quotidiano.  

 Contribuir para a popularização e promoção da matemática nos jovens. 

O “Desafio Matemático” consta de uma atividade desenvolvida ao longo do ano letivo nas aulas de 

Matemática. No mês de maio será feita uma seleção prévia em que participam dois alunos por cada 

turma do 5º e 6ºanos (os quais acumularam o maior número de pontos ao longo do ano letivo). A Final 

do "Desafio Matemático" contribui para a popularização e promoção da Matemática nos jovens.  

Este tipo de atividade é útil para os alunos testarem as suas capacidades de raciocínio e concentração, 

assim como, aplicar competências matemáticas desenvolvidas nas aulas regulares. 

 
 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

e final a 29 de maio de 2013 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s  

Docentes das áreas disciplinares de Matemática/ códigos 230  
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Melhoria das Aprendizagens 

5. Biblioteca – BE/CRE 
Responsável: Dr.ª Júlia Soares 

 
A Biblioteca escolar constitui um recurso educativo fundamental da organização pedagógica da escola e 
um instrumento essencial no desenvolvimento curricular, às atividades de ensino e às atividades 
curriculares não letivas bem como ocupação dos tempos livres.  
 
Desta forma, pretende-se com este recurso criar condições e atividades para que se torne um espaço 
apelativo à participação da comunidade. 
 
A BE/CRE tem implementado o Projeto “LER É UM PRAZER” em parceria com a Porto Editora onde se 
inserem atividades como: 

 Vinda de escritores e antigos alunos à escola; 

 Leitura domiciliária em família; 

 Leitura na BE/CRE e na sala de aula; 

 Atividades promotoras da leitura e do prazer de ler com a colaboração de vários 
departamentos; 

 Atribuição de prémios aos melhores leitores do 1º, 2º e 3º Períodos; 

 Feiras do Livro; 

 Elaboração e lançamento de mini livros com trabalhos dos alunos;  
 
Em 2011/2012 a Biblioteca registou a seguinte frequência por anos: 
 

 5º 4099  

 6º 1305  

 7º 1618  

 8º 397  

 9º 322 

 CEF’s  361 (Alunos - indicador de junho de 2012). 
 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Professora bibliotecária 
Professores de várias áreas disciplinares 
Assistente operacional 
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Melhoria das Aprendizagens 

6. Educação Especial 
Responsável: Dr.ª Aldina Martiniano 

                         Dr.ª Eduarda Moreira 

 
Conjunto de recursos e serviços educacionais organizados para apoiar, complementar e, em alguns 
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação formal dos alunos 
que apresentem necessidades educacionais resultantes decorrentes de alterações funcionais e 
estruturais, de carácter permanente. 
 
Medidas educativas em educação especial: apoio pedagógico individualizado, adequações curriculares 
individuais; adequações no processo de matrícula, adequações no processo de avaliação, currículo 
específico individual, tecnologias de apoio e adequações das turmas. 
 
Sempre que o aluno apresente necessidades educativas especiais de caráter permanente que o 
impeçam de adquirir as aprendizagens e competências definidas no currículo, a escola, três anos antes 
da idade limite de escolaridade obrigatória, complementa o programa educativo individual com um 
plano individual de transição destinado a promover a transição para a vida pós escolar e, sempre que 
possível, para o exercício de uma atividade profissional com adequada inserção social, familiar ou numa 
instituição de caráter ocupacional. 
 
Em  
 

 

 

 

 

 

Orientações 
Curriculares 

Educação Pré 
escolar 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Total 

ACI 5 10 7 4 26 

CEI   2 4    6 

CEF    3 (1CEI) 3 (1CEI) 

TOTAL 5 10 9 11 35 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Quatro docentes especializadas (código 910) 

Técnicos do CRI da CERCIGAIA: 

 Um terapeuta da fala; 

 Um terapeuta ocupacional; 

 Um psicólogo. 
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Melhoria das Aprendizagens 

7. Apoio ao Estudo 
Responsável: Docentes das disciplinas implicadas 

 
Dando cumprimento ao disposto no Artigo 13º Decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho o AEJD oferece o 

Apoio ao Estudo no 2.º ciclo atribuindo 45 minutos às disciplinas de Português, Inglês, História e 

Geografia de Portugal, Matemática e Ciências Naturais. 

 

Estes momentos são rentabilizados através da criação ocasional de grupos homogéneos de alunos 

tendo em vista colmatar dificuldades de aprendizagem e/ou desenvolver capacidades promovendo a 

igualdade de oportunidades. 

 

Para o 6º ano de escolaridade, abrangido pelo Projeto Turma Mais, para a disciplina contratualizada – 

Português - torna-se possível cobrir os dois grupos de acompanhamento. 

 

Para o 7º ano de escolaridade, para a disciplina de Português foi rentabilizado o horário de uma 

docente destacada no Agrupamento por Condições Específicas (DCE) possibilitando a criação ocasional 

de grupos homogéneos de alunos tendo em vista colmatar dificuldades de aprendizagem. 

 

 

Público-alvo: Alunos do 2º ciclo Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes das disciplinas implicadas 
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EIXO 2 

 

PREVENÇÃO DO ABANDONO E INDISCIPLINA 

Ações 2 e 3: Promover a Resiliência Escolar e Educar para os Valores, na e para 
a Cidadania Global 
 

 

OBJETIVOS 

 

- Diminuir o nº de ocorrências de indisciplina e violência no espaço escolar; 

- Reduzir o absentismo e o abandono escolar precoce; 

- Fomentar a aceitação das diferenças e a integração plena de todos os alunos; 

- Criar condições facilitadoras para a prevenção e redução de comportamentos de risco; 

- Promover a participação e colaboração dos pais e encarregados de educação e da comunidade 

educativa no desenvolvimento socioeducativo dos alunos; 

- Melhorar o sentimento de pertença e valorização da escola; 

- Implementar uma organização e gestão flexíveis do currículo que permita o incremento de um 

conjunto de medidas que visem a prevenção do abandono escolar precoce. 

- Diminuir a indisciplina através da criação de um clima facilitador de aprendizagem promovendo a 

aquisição e o desenvolvimento de capacidades, conhecimentos, atitudes, valores e competências 

sociais, conducentes a uma construção integrada. 

 

 

Indicadores de Partida (junho de 2012)  Metas 2012-2013 

- Em 2011/2012, registaram-se 9 incidentes 

passíveis da aplicação de medida correctiva e 21 

passíveis de medida disciplinar sancionatória. 

 

- Em 2011/12 registou-se um índice de abandono 

de 0% no 1º ciclo, 2% no 2º ciclo e de 1,5% no 3º 

ciclo. 

 - Reduzir o número de ocorrências 
disciplinares dentro e fora da sala de aula 
considerando o número registado em 2012. 
 
- Reduzir o índice de abandono escolar tendo 
como referente a % registada em junho de 
2012. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

- Reformular/aperfeiçoar os critérios atitudinais, unificando-os em todos os ciclos de estudos. 

- Informar claramente os pais e os alunos do peso das atitudes e comportamento do aluno para 

alcançar uma maior classificação percentual (uso eficaz dos critérios de avaliação atitudinais no 
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aumento da responsabilização dos alunos pelo trabalho). 

- Fomentar uma aprendizagem cooperativa através da tutoria de professores e tutoria de pares.  

- Reforçar a coadjuvância/codocência em turmas mais problemáticas. 

- Melhorar a eficácia e a rapidez na aplicação das sanções/penas. 

- Reforçar a vigilância dos espaços escolares. 

- Alargar e adequar a oferta formativa ao perfil dos alunos.  

- Criar uma “Equipa Disciplinar” para acompanhamento dos processos disciplinares. 

- Elaborar/reforçar e unificar normas de atuação e de procedimentos. 

- Reforçar a autoridade dos assistentes operacionais. 

- Promover formação para os agentes educativos. 

 

- Manter nos 2º e 3º ciclos a execução do Projeto “Gipsy; um Caminho para a Inclusão”, direcionado 

para a intervenção escolar, social e comunitária das famílias de etnia cigana. 

- Proporcionar aos alunos melhores condições para que possam identificar os seus interesses 

vocacionais ajudando-os a construir os seus projetos de vida (orientação vocacional). 

- Alargar parcerias com entidades locais para intervenção em contextos familiares de alunos com 

maiores indicadores de risco educacional/social. 

 

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

 D
E 

 A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 

 

- Nº de incidentes críticos registados. 

- Nº de alunos com infrações passíveis de medida corretiva. 

- Nº de alunos com infrações passíveis de medida disciplinar sancionatória. 

- Taxa de abandono registada. 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

8. Educação para a Cidadania 
Responsável: Diretores de Turma 

 
O AEJD destina a Oferta Complementar, prevista na matriz curricular dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico, através da rentabilização do tempo resultante da parcela T, para 45 minutos semanais de 

Educação para a Cidadania, ministrada pelo Diretor de Turma de forma a contribuir para a promoção 

integral dos alunos nesta área. 

 

Com estes momentos pretende-se desenvolver junto dos alunos competências para tomada de decisão 

e comportamentos responsáveis em contextos pessoais, escolares e sociais. 

 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Diretores de Turma 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

9. Programa Educação para a Saúde e Educação Sexual (PESES) 
Responsável: Dr.ª Maria José Andrade 

                       Dr. António Óscar Teixeira 

 

Em contexto escolar, Educar para a Saúde consiste em dotar as crianças e os jovens de conhecimentos, 

atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua saúde e ao bem-

estar físico, social e mental. 

 

Com o PESES pretende-se o desenvolvimento de espaços educativos e de sensibilização no âmbito das 

seguintes áreas, preconizadas legalmente: Alimentação e Actividade Física; Saúde Oral; Prevenção do 

Consumo de Substâncias Psicoactivas; Sexualidade; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Higiene 

Corporal/Postural e Exercícios de Correcção Postural; Violência em Meio Escolar. 

 

O projecto operacionaliza-se, sobretudo, através da: Implementação dos Projetos Curriculares das 

turmas; Implementação de projetos elaborados a partir das áreas Curriculares não disciplinares 

especialmente em Educação para a Cidadania; Implementação de outros Projetos específicos como: 

“Projecto em Forma”; Clubes de Desporto Escolar; Elaboração de um plano de actividades, no qual 

constarão as actividades propostas para os alunos desde o jardim-de-infância até ao 9º ano e para toda 

a comunidade educativa. 

 

Público-alvo: Alunos, Professores, 
Assistentes Técnicos e 
Operacionais 

Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

A
d

ic
io

n
ai

s USP/ACES Espinho/Gaia. 
Câmara Municipal de V.N.Gaia/Junta de Freguesia de Grijó. 
Universidade Fernando Pessoa 
Hipermercado JUMBO. 

Ex
is

te
n

te
s Docentes das várias disciplinas e de Educação para a Cidadania. 

Equipa do Desporto Escolar. 

Biblioteca Escolar - BECRE. 

Associação de Pais/Encarregados de Educação 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

10. Desporto Escolar 
Responsável: Subdepartamento de Educação Física (2º e 3º Ciclos) 

 

O Projeto do Desporto Escolar faz parte integrante do Projeto Educativo e do Plano de Atividades da Escola.   
 
Missão do Desporto Escolar:  
“Contribuir para o combate ao insucesso e abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de hábitos de 
vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, através da prática de atividades físicas e 
desportivas” 
O Desporto Escolar pretende envolver todos os alunos da escola proporcionando-lhes oportunidades de prática 
de atividades físicas e desportivas ao nível extracurricular.  
Os alunos têm oportunidade de participar de uma forma voluntária, regular e gratuita nas atividades dos 
grupos/equipas em funcionamento nesta escola, nos respetivos treinos e competições inter-escolas, ou ao nível 
das atividades fomentadas na Atividade Interna, no decorrer do ano letivo. 
 Objetivos do Desporto Escolar 
• Dinamizar a atividade desportiva da Escola.  
• Complementar a atividade curricular, com a atividade desportiva extracurricular de acordo com as motivações 
dos alunos.  
• Incentivar o espírito desportivo e de cooperação, contribuindo para o processo formativo dos alunos.  
• Promover a compreensão da necessidade de cumprimento das regras de higiene e segurança nas atividades 
físicas. 
• Proporcionar condições para que os alunos se enquadrem em tarefas de organização desportiva.  
• Proporcionar aos alunos condições de convívio, através da participação em torneios internos e externos. 
• Fomentar o conhecimento das implicações e benefícios de uma participação regular nas atividades físicas e 
desportivas escolares. 
• Contribuir para a valorização do ponto de vista cultural e a compreensão da sua contribuição para o estilo de 
vida ativa e saudável.  
• Permitir um maior aperfeiçoamento nas modalidades. 
 
Em 2012 (indicador de junho) Futsal feminino: 10 alunos; Futsal feminino: 12 alunos; Ginástica de Grupo: 9 
alunos; Ginástica Acrobática: 17 alunos; Judo: 11; Esgrima: 16  
 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes responsáveis pelos núcleos/equipa do Desporto Escolar Docentes do 

Subdepartamento de Educação Física (2º e 3º Ciclos) 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

11. Projeto Gipsy 
Responsável: Dr.ª Aldina Martiniano 

 
Direcionado para a intervenção escolar, social e comunitária das famílias de etnia cigana, a execução do projeto 
teve início no ano letivo de 2006/2007 no 1º ciclo e em 2006/2007 nos 2º e 3º ciclos.  
Objetivos gerais do Projeto - Identificar e Inverter Mecanismos de exclusão vivenciados pela população e criar 
condições para a promoção social dos sujeitos; Promover a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 
educativos.  
Objetivos específicos (subprojeto escolar) - Combater o insucesso escolar; Prevenir o risco de marginalização, de 
exclusão social e o abandono escolar; Resolver as dificuldades identificadas, condicionantes do processo de 
ensino/ aprendizagem: desmotivação, absentismo elevado, baixa auto-estima, falta de expectativas face às 
aprendizagens e ao futuro, distância/desencontro entre a cultura escolar e a cultura de origem. 
Ações - Considerar e valorizar os diferentes saberes e culturas das populações abrangidas neste projeto; 
Desenvolver estratégias de apoio à integração/ sucesso escolar; Adequar a dinâmica escolar às necessidades das 
crianças ciganas; Promover atividades curriculares e extracurriculares que possam incluir a comunidade cigana e 
não cigana; Promover ações tendentes ao ingresso/retorno das crianças e jovens ao sistema escolar; 
Desenvolver núcleos vivos de aprendizagem e desenvolver atividades de caráter multicultural, para que as 
aprendizagens sejam significativas, concretas, contextualizadas e úteis para os alunos. 
Objetivos específicos (subprojeto saúde comunitária) - Desenvolver competências pessoais no âmbito dos 
cuidados de saúde primária; Capacitar e sensibilizar a população para a necessidade da higiene diária; Reduzir 
índices de infeções e doenças; Sensibilizar para a importância dos cuidados de saúde na prevenção da doença. 
Ações - Regularizar o boletim de vacinas; Realizar e exames de rastreio; Promover e intensificar ações de 
informação sobre Saúde.  
Os objetivos definidos no âmbito da intervenção escolar foram totalmente atingidos no 1º ciclo (22 alunos), pelo 
que atualmente a sua execução se circunscreve à área da saúde. Salienta-se o facto de pela 1ª vez as famílias 
matricularam os seus filhos no Jardim de Infância. Frequência da educação pré escolar 11 crianças. 
Nos 2º e 3º ciclos, a execução do projeto prossegue nas áreas escolar e da saúde, dado que recentemente 
chegou ao Agrupamento, por transferência, um número significativo de alunos, com percursos escolares 
caracterizados por absentismo muito elevado, insucesso escolar repetido, e em alguns casos no limiar do 
analfabetismo. A frequência nestes níveis de ensino é de 20 alunos. 

 
 

Público-alvo: Alunos de Etnia Cigana Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

A
d

ic
io

n
ai

s 

Entidades Parceiras 
• Unidade de Saúde de Arcozelo/ Boa Nova – Extensão de Arcozelo – Extensão de Grijó; 
• Centro Social São Salvador de Grijó; 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes dos Conselhos de Turma. 
Docentes de apoio pedagógico fora do contexto de sala de aula. 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

12. Clube de Fotografia 
Responsável: Dr.ª João Sousa 

 

 

O projeto para o “ Clube de Fotografia “ tem como objetivo primordial preencher uma lacuna no campo 
cultural: sendo um espaço de criatividade e sensibilidade livre essencial para o desenvolvimento 
pessoal, constituindo um escape à rotina e à aprendizagem curricular e permitindo a realização pessoal 
através da necessidade de conhecimento dos assuntos. 
O confronto dos alunos com a investigação e a prática poderá abrir-lhes novas perspetivas para a vida 
real. Resultando daqui uma necessidade de incentivar as atitudes experimentais dos alunos: A Arte de 
Fotografar favorece a catarse e promove a satisfação do ego. 
Com este projeto pretende-se criar no aluno referências de aprendizagem numa tecnologia - a 
fotografia – cada vez mais inerente e indispensável à vida do Homem. 
Este projeto tem como finalidade promover atividades relacionadas com a Fotografia em que se 
procurará, de uma forma lúdico-pedagógica, motivar os alunos a utilizarem de forma criativa e 
formativa os seus tempos livres. 
Pretende-se que os alunos fiquem com uma visão correta dos conhecimentos e técnicas hoje em dia 
possíveis no domínio deste meio audiovisual. 
A Fotografia pode servir os novos métodos de ensino. Os meios audiovisuais cada vez mais adquirem 
maior importância na comunicação e podem ser um auxiliar para captar conscientemente o que rodeia 
o jovem, cumprindo desta forma uma função social.  
Dado se tratar de uma atividade de complemento curricular, deve ser promovido um relacionamento 
informal entre os participantes que livremente se comprometem a desenvolver as atividades que 
constituem o projeto, assegurando a prossecução dos respetivos objetivos. 
O que é importante, a par da experiência, é a aquisição progressiva das noções básicas relativas ao 
registo das imagens fotográficas. Além disso, deve-se salientar e reforçar, que interessa sobretudo, 
desenvolver capacidades fundamentais, com uma visão preceptiva das coisas, e o gosto de criar e de 
ver belas imagens, num ambiente de amizade, confraternização e liberdade de expressão. 
 
Em 2011 (indicador de junho) temos a considerar que 50 alunos integraram o Clube de Fotografia. 
 
 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docente de História – Grupo 400 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

13. Férias Desportivas 
Responsável: Subdepartamento de Educação Física (2º e 3º Ciclos) 

OBJECTIVOS: 
Proporcionar a crianças e jovens uma melhor e mais correta ocupação dos tempos livres; Possibilitar 
aos jovens a vivência de situações desportivas e socioculturais, motivando-os para uma posterior 
prática (meio de captação para o Desporto Escolar); Contribuir para uma melhor ambientação à Escola 
Básica Júlio Dinis, dos alunos pertencentes às Escolas do 1º Ciclo; Contribuir para a redução dos fatores 
de risco a que estão sujeitos os jovens, nomeadamente durante o período das férias de verão; Prática e 
aprendizagem de modalidades não abordadas no currículo da Educação Física, Proporcionar a prática 
de atividades de Educação Ambiental, contribuindo na formação ao nível da defesa e preservação do 
Meio Ambiente. 
Resumo do Relatório de Férias Desportivas 2012 
As Férias Desportivas organizadas pelo Desporto Escolar e pelo Subdepartamento de Educação Física da 
Escola Básica Júlio Dinis, abertas a todos os alunos do Agrupamento Vertical de Escolas Júlio Dinis, 
decorreram dentro do esperado, tendo sido cumpridas todas as atividades programadas e atingidos os 
objetivos propostos no projeto, sempre com atividades desportivas que foram ao encontro dos 
interesses dos alunos, de forma a proporcionarem momentos de lazer, aumentar a bagagem cultural e 
exercício físico, tão necessário ao seu desenvolvimento harmonioso e integral.  
Estiveram inscritos 70 alunos, com 26 alunos do 1º ciclo do nosso Agrupamento, 24 alunos da Escola 
Básica Júlio Dinis e 20 alunos de outros Agrupamento.  
As atividades programadas decorreram nas nossas instalações desportivas e no complexo desportivo de 
Grijó, com exceção do dia 5 de Julho, que foi passado no Parque da Cidade do Porto, com uma ida à 
praia, da parte da manhã. 
Estiveram envolvidos, no total, oito professores de Educação Física. Em cada dia estiveram sempre 
presentes quatro professores e quatro monitores (ex-alunos), no horário compreendido das 8h30 às 
18h, com exceção do dia 5 em que participaram cinco professores de Educação Física, um professor 
estagiário de Educação Física e um professor de EVT, na saída ao Parque da cidade do Porto. 
Os alunos almoçaram sempre na cantina da escola, às 12h, com um lanche a meio da manhã e a meio 
da tarde. Após o almoço os alunos descansavam meia hora e consoante as suas motivações, 
desenvolviam jogos lúdicos, ténis de mesa, pesquisa na Internet e visionamento de filmes. 
Cada aluno recebeu uma T-Shirt e um boné, oferecidos pela Buondi e um certificado, contendo a foto 
de todo o grupo participante. 
Junho 2012 - 35 alunos. 
 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes do Subdepartamento de Educação Física (2º e 3º Ciclos) 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

14. Cantina e Bufete 
Responsável: Direção 

 

 

 
Disponibilização de ementas reguladas, cuidadas, variadas e atrativas com o intuito de transmitir 

hábitos saudáveis de alimentação. Oferta de produtos saudáveis, variados e atrativos no bufete da 

escola a par com as ementas da cantina (concessionada). 

 

Reforço da aprendizagem que contrarie o consumo de produtos integrados na alimentação fastfood. 

 

Em junho de 2012 temos como indicador o número de refeições servidas: 14306 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s Docentes da disciplina de Ciências Naturais (2º e 3º Ciclos) 

Docentes em geral 
GERTRAL (Empresa concessionada) 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

15. Apoio Psicossocial 
Responsável: Centro Social da Paróquia de S. Salvador de Grijó 

 

 

 
Ponte com os Serviços de Inserção Social do Centro Social da Paróquia de S. Salvador de Grijó e a UNIVA 

(Unidade de inserção na Vida Ativa) Junta de Freguesia de Grijó.  

 

Atendimento e acompanhamento psicossocial pontual a alunos e respetivas famílias sinalizados pelos 

DT’s. 

 

 
 

Público-alvo: Alunos e famílias Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Pontual: 
Técnico Superior de Educação Social 
Técnico Superior de Psicologia 

D
es

ej
áv

el
 

Técnico Superior de Psicologia / Psicóloga 

Escolar 

Justificação 

Permitiria a avaliação / acompanhamento / 

orientação dos Alunos, Pais/Encarregados de 

Educação.  

Serviços de Orientação Vocacional (SPO) 
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Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

16. Rádio Escolar 
Responsável: Docentes, Assistente Operacional, Alunos 

 

 

 

Meio de comunicação com um alinhamento não definido, constituído por reportagens, notícias, 

pensamentos do dia, diversidade de músicas, divulgação de atividades da Escola e Comunidade. 

 

 
 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes 
Assistente Operacional 
Alunos 
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Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes 
Assistente Operacional 
Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

17. Canal Interno de Televisão 
Responsável: Docentes / Assistente Operacional / Alunos 

 

 

 

Meio de comunicação com um alinhamento não definido, constituído por reportagens, notícias, 

pensamentos do dia, diversidade de músicas, divulgação de atividades da Escola e Comunidade. 
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Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Docentes 
Alunos 

 

 

Prevenção do Abandono e da Indisciplina 

18. Museu da Escola 
Responsável: Diretor 

 

 

Museu AEJD corresponde apenas a um nome embrionário de um projecto que reflecte uma vontade, 

uma disponibilidade e um ensejo de concretizar uma ideia, sempre ambiciosa, de criação de um espaço 

que reúna e dignifique uma história, uma escola e um trabalho. 

 

A escola sede apresenta uma história de 32 anos de existência… poder-se-á eventualmente especular 

se este conjunto de anos será suficiente para a constituição de um museu. E, neste ponto, as opiniões 

poderão divergir. Pensamos, contudo, que este espaço de tempo, de pouco mais de um sexto de 

século, justifica a constituição de um espaço de exposição de trabalhos e/ou objectos, sendo, por 

conseguinte, o nosso objectivo o de colocar em prática esta ideia ou esta vontade, este projecto que 

revele a nossa escola, o nosso espaço de trabalho e de criação. 

 

Pretendemos a criação de um Museu da e na nossa escola, mas pretendemos, sobretudo, o surgir de 

uma atitude de valorização, de reconhecimento, respeito e preservação perante aquilo que se fez, se 

faz e se fará, uma vez que o conjunto de elementos a expor e a preservar contará a história da nossa 

escola … nas suas múltiplas formas. 

 

Para já, o átrio de entrada bem como o corredor de acesso à Direção Executiva são os espaços 

encontrados para este projeto embrionário. 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
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EIXO 3 

 

IMAGEM DO AGRUPAMENTO 

RELAÇÃO ESCOLA,FAMÍLIA, COMUNIDADE 

Ação 4 e 5: Projetar uma Imagem Positiva do Agrupamento na Comunidade 
                               Melhorar a Relação Escola, Famílias, Comunidade 

 

OBJETIVOS 

 Melhorar a imagem do agrupamento na comunidade; 

 Incentivar os alunos a completarem o ensino básico nas escolas do Agrupamento. 

 Melhorar a ligação entre a escola / família / comunidade. 
Incrementar o envolvimento dos pais e Encarregados de Educação no processo 
educativo dos educandos, motivando-os para a adequação e/ou transformação das 
práticas educativas familiares. 
 

Indicadores de Partida (junho de 2011)  Metas 2012-2013 

- Apenas 43% dos inquiridos considera que a 

comunidade tem uma imagem positiva do 

Agrupamento. 

 

- Em 2011/2012, registou-se a seguinte % de 

presenças de pais e/ou Encarregados de 

Educação na escola quando convocados. 

1º ciclo  

 1º Anos - 79% 

 2º Anos – 72% 

 3º Anos – 70% 

 4º Anos – 77% 
2º ciclo 

 5º Anos – 71%  

 6º Anos – 75% 
3º ciclo 

 7º Anos – 69% 

 8º Anos – 62%  

 9º Anos – 74%  

 CEF’s    – 65% 

 

 

 - Melhorar a imagem do Agrupamento 

junto da comunidade. 

- Aumentar o nº de alunos que completam 

o ensino básico nas escolas do 

agrupamento. 

 

- Aumentar progressivamente o nível de 

participação de pais e Encarregados de 

Educação, nas atividades da escola, tendo 

como referência o nº registado no ano 

anterior. 

- Aumentar progressivamente o nível de 

comparência de pais e Encarregados de 

Educação quando convocados. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 - Recolher, tratar e comunicar as boas práticas. 
- Recolher, tratar e comunicar os resultados. 
- Reforçar a divulgação das atividades do agrupamento na comunidade.    

 Utilizando o Jornal do Agrupamento. 

 Criando novos mecanismos funcionais de informação e comunicação escola - família - 
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comunidade, potenciando o uso das tecnologias de informação e comunicação. 
- Valorizar, na avaliação, para além dos produtos da aprendizagem, os processos subjacentes 
e o esforço do aluno (critérios atitudinais). 
- Elaborar e executar um Plano Anual de Atividades devidamente sistematizado e 
orçamentado. 
 - Promover a aceitação das diferenças e a integração plena de todos os alunos. 
- Fomentar atividades de carácter cultural, social, artístico e recreativo, promovendo o 
envolvimento ativo de toda a comunidade educativa para promoção da interação 
intergeracional.  
- Estabelecer parcerias com instituições ligadas ao diálogo intercultural. 
- Abrir o espaço escolar à realização de iniciativas da comunidade educativa. 
- Promover seminários, exposições e outros eventos. 

- Organizar reuniões de informação e de debate com vista à promoção da aceitação das 
diferenças e a integração plena de todos os alunos. 
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E 
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- Número de subscritores do jornal online. 

- Divulgação dos resultados escolares. 

- Divulgação dos Projetos do Agrupamento. 

- Divulgação dos eventos / atividades (PAA)  e Nível de participação dos 

destinatários. 

- Nº de alunos que saem por transferência. 

- Nível de participação dos pais nas reuniões para as quais são 

convocados. 

- Eventos realizados. 

- Plano Anual de Atividades. 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade  

19. Projeto Mosteiro de Grijó 
Responsável: Dr. João Sousa 

 

Este projeto pretende dar a conhecer e promover o Património local, nomeadamente o milenar 

Mosteiro de S. Salvador de Grijó, de uma forma ativa e interventiva. 

A escola através do património partirá à descoberta das raízes e das identidades da comunidade. Os 

Pais/Encarregados de Educação e a comunidade local serão convidados a partilhar os seus saberes com 

a escola, num ato de valorização do património local e das identidades, como forma de contributo de 

formação pessoal dos jovens e da sua divulgação na escola e na comunidade. 

O presente projeto, que se enquadra no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, 

pretende a partilha de saberes entre a Escola e a Comunidade Local, de forma a implicar todos os 

agentes na construção do saber cultural local. 

Através da sensibilização da comunidade educativa e local para as questões relacionadas com o 

Património, a História e Cultura locais, pretende-se desenvolver uma atitude de interesse, apreciação e 

gosto pela História e Cultura do meio.  

Também desta forma se consegue criar a identificação dos nossos alunos com o seu meio e, desta 

forma, ajudar a promover o espírito de pertença a um grupo, de solidariedade e estabelecer a relação 

escola, famílias e comunidade. Anualmente são promovidas visitas de estudo ao monumento 

direccionadas para toda a comunidade educativa, que nestes seis anos contabilizaram centenas de 

participantes. 

Este projeto, com seis anos de existência, tem contribuído para a divulgação e projeção da escola na 

comunidade através de variadas atividades que têm tido um impacto e adesão surpreendentes. Nos 

últimos anos tem-se verificado que o projeto já faz parte da oferta cultural da localidade, tornando-se 

um fator de dinamização cultural importante para a região. Os responsáveis pelo projeto têm recebido 

inúmeros convites para dinamizar visitas de estudo ao monumento, nomeadamente de instituições 

culturais de todo o concelho de Vila Nova de Gaia. 

Em 2012 (indicador de junho) temos a considerar que 120 alunos participaram diretamente nas 
atividades do projeto.  

 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s Dr.ª Eduarda Sousa – Grupo 330 

Dr.ª Margarida Fortuna – Grupo 400 
Dr.ª Elisa Tavares – Grupo 290 
Alunos 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade 

20. Clube de Teatro 
Responsável: Dr.ª Conceição Oliveira 
                         Dr.ª Eduarda Sousa 
                         Dr.ª Anabela Pereira 
 

A criação de outra oferta lúdico-pedagógica que integra as diferentes áreas do saber e que 
complementa a aprendizagem do espaço sala de aula. 
 
O AEJD já tem tradição nas atividades que desenvolve no âmbito dos diversos Clubes. Um deles é o 
Clube de Teatro. Este clube pretende ser um espaço lúdico e criativo em que os participantes 
contactam com algumas técnicas de expressão dramática, incrementando a autonomia, o espírito de 
solidariedade e de integração num grupo com objetivos comuns. Pretende-se que seja um espaço vivo 
e dinâmico aberto a todos os alunos que desperte o gosto pela arte dramática e que constitua mais 
uma componente no desenvolvimento integral dos alunos. Já levou à cena, em parceria como o Clube 
de Música, as peças: 

 Lianor no País sem Pilhas, de Armando Nascimento Rosa; 

 As Aventuras de Ulisses; 

 Uma Gota de Mel, de Leon Chancerel; 

 A Princesa dos Pés Pretos, de José Vaz; 

  O Mandarim Fi-Xu, de José Vaz; 

 Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente (prémio FESTEATRO, melhor peça representada por 
crianças e jovens); 

 O Pássaro Branco, de Maria Rosa Colaço (prémio FESTEATRO, melhor peça infantil, melhor 
guarda-roupa); 

 O Espanta Pardais, de Maria Rosa Colaço; 

 Os Saltimbancos, de Chico Buarque, atividade que foi observada por alunos, professores, pais e 
comunidade em geral. 

 
Em 2012 (indicador de junho) temos a considerar que 25 alunos integraram este clube. 
 
 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s Dr.ª Conceição Oliveira 

Dr.ª Eduarda Sousa 

Dr.ª Anabela Pereira 

Alunos 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade 

21. Clube de Música 
Responsável: Dr.ª Luísa Carvalho 
 
 

Resumo dos objetivos e das atividades: 
Metas Educativas: Capacidade de organização de atividades (espetáculos, concertos) com fins próprios. 
Objetivos:   
- Contribuir para o desenvolvimento das capacidades musicais; 
- Desenvolver a capacidade de expressão e de comunicação; 
- Enriquecer o sentido estético e favorecer o desenvolvimento artístico; 
- Desenvolver o pensamento criativo, analítico e crítico face à sua produção musical e à dos outros; 
- Valorizar a sua produção musical e a dos outros.                 
Atividades: 
-Exploração do programa de escrita musical “ENCORE” (ano de arranque); 
-Ensaio das “Janeiras”, para apresentação à comunidade educativa e no Centro de Dia de São Salvador 
de Grijó; 
-Ensaio de uma canção, em Língua Inglesa para apresentar no “Dia das Línguas”; 
-Ensaio de canções (em Língua Inglesa, Francesa e Húngara) no âmbito do Projeto Comenius para 
apresentação nos países visitados; 
-Ensaio de cânticos litúrgicos para participação na Eucaristia, no âmbito da visita do Papa ao Porto; 
- Preparação vocal de solistas e coro para a peça musical – “Os Miseráveis” de Vítor Hugo, trabalho de 
cooperação no Âmbito do projeto “Escola em Movimento” (Área Escola de duas turmas de nono ano). 
Apresentação da peça em diversos auditórios de Vila Nove de Gaia, Oliveira de Azeméis e na exposição 
de "Mostra da Oferta Educativa e Formativa- 2011- 2012 de Vila Nova de Gaia”; 
- Preparação vocal de solistas e coro para a peça musical – “Os Saltimbancos” de Chico Buarque, 
trabalho de cooperação com o Clube de Teatro (participaram alunos do 6.º ao 9.º anos). Apresentação 
da peça à comunidade educativa e na exposição de "Mostra da Oferta Educativa e Formativa- 2012- 
2013 de Vila Nova de Gaia”; 
- Ensaios gerais e preparação de solistas para a Celebração Eucarística do Agrupamento (atividade do 
PAA)  
Em 2012 (indicador de junho) temos a considerar que 62 alunos integraram o Clube de Música. 
 
 

 

Público-alvo: Alunos  Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Dr.ª Luísa Carvalho – Grupo 250 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade 

22. Eco Escolas 
Responsável: Engenheiro Artur Vieira 

 
O Eco Escolas é um Programa Internacional que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de 
qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental/EDS. Fornece 
fundamentalmente metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e enquadramento ao 
trabalho desenvolvido pela escola. 
 
O Projeto Eco Escolas pretende abranger aspetos específicos na área do ambiente nos diversos níveis 
de escolaridade e tem como principais objetivos: alertar para as questões ambientais do dia a dia, 
conhecer algumas temáticas atuais ligadas ao Ambiente e incentivar o espírito de curiosidade. 
 
O Projeto Eco Escolas tem sido implementado no AEJD desde o ano letivo 2006/2007, com projetos 
individuais de estabelecimento desde a participação dos alunos da educação pré-escolar até ao 9º ano. 
 
O AEJD inclui-se como um dos que contam por Galardões o número de estabelecimentos que o 
compõe. 
 
Neste último ano serão direcionadas ações e atividades exclusivamente para pais e encarregados de 
educação, através da iniciativa “Quinta das Ciências”. 
 

 

Público-alvo: Alunos , Pais e 

Encarregados de 

Educação 

Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s Eng.º Artur Vieira – Grupo 530 

Dr. Rui Xavier – Grupo 600 

Dr. Mário Martins – Grupo 240 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade 

23. Projeto Pais com a Ciência 
Responsável: Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Sede 
Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, em colaboração com a CONFAP - 
Confederação Nacional das Associações de Pais, criou o programa Pais com a Ciência, destinado a apoiar projetos 
de promoção da cultura científica e de educação para a ciência e a tecnologia nas escolas do ensino básico. 
A escola será promotora de políticas/estratégias que promovam a maior aproximação das famílias à escola. Os 
pais serão envolvidos de diferentes formas e cabe à escola proporcionar uma diversidade de modalidades de 
envolvimento parental na escola. 
Assim, ajudar a família a cumprir as suas obrigações básicas e a estabelecer as condições (alimentação, saúde, 
segurança...) que são requisitos básicos para a aprendizagem, a desenvolver práticas educativas adequadas às 
necessidades das crianças e a compreender o desenvolvimento e as necessidades das crianças e adolescentes em 
cada período do desenvolvimento, são objetivos a concretizar, por exemplo, através da educação de pais, a fim 
de estes compreenderem o grau de complexidade envolvente do contexto escolar. 
Envolver os pais em atividades no espaço escolar. Para além dos tradicionais eventos que a escola promove 
(atividades de início e fim do ano letivo, festas de Natal, Dia da Mãe, Dia do Pai), a escola pode oferecer 
oportunidades mais diversificadas que possibilitem a participação da família com o objetivo de melhorar esse 
entendimento. Os pais (e avós) podem participar, por exemplo, no apoio à biblioteca, na organização de 
atividades de tempos livres.  
Envolver os pais em atividades de aprendizagem. Os pais são importantes na aprendizagem e no progresso 
escolar das crianças. Para que os pais possam desempenhar o seu papel com eficácia podem observar a 
realidade de estudo dos seus educandos, estando envolvidos em atividades de aprendizagem articuladas com 
trabalho desenvolvido na sala de aula.  
Envolver a comunidade. A escola deve procurar partilhar as suas responsabilidades e recursos com as diferentes 
instituições e organismos existentes na comunidade, e outros que possam ser mais-valia neste processo. Por 
exemplo, informando as famílias e os alunos acerca dos recursos e atividades que podem encontrar na escola, 
promovendo atividades de formação/sensibilização aos pais e aos alunos, a disponibilizar recursos que 
satisfaçam algumas necessidades complementares de estudo. 
As ciências experimentais podem ser um bom motivo para atividades de formação/educação de pais 
relacionadas com a promoção de competências de estudo e de aprendizagem, envolvendo as famílias em 
sessões de explicação de fenómenos físicos, no entendimento dos fatores de uma alimentação saudável, na 
compreensão dos ecossistemas e na normalização de atitudes para com o ambiente, na preparação e 
participação em visitas de estudo complementares de grande importância pedagógica e científica, na 
compreensão dos sistemas reguladores e das estruturas básicas de sanidade e de cidadania. 
 Os pais são parceiros importantes e a sua contribuição é valiosa. 

 

Público-alvo: Alunos  
Pais 

Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Sede 
- Presidente: Carlos Gonçalves 
Eng.º Artur Vieira – Grupo 530 
Dr.ª Teresa Correia 
Dr.ª Ana Gomes – Grupo 510 
Dr.ª Ana Nunes – Grupo 510 
Alunos 

A
d

ic
io

n
ai

s 

Centro de Ciência Viva  
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia 
Águas de Douro e Paiva 
SulDouro 
Universidade Católica 
BIORUMO 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade 

24. Reuniões de Pais e Encarregados de Educação 
Responsável: Diretor 
                       Diretores de Turma 

 
O AEJD tem procurado promover e aprofundar a inter-relação e a comunicação com os encarregados 
de educação, com o intuito de sentirem a escola como um espaço de partilha de preocupações e busca 
de soluções.  
 
Um dos momentos privilegiados para este contacto é o atendimento pessoal dos mesmos pelos 
Professores Titulares e Diretores de Turma dos seus educandos. O envolvimento dos encarregados de 
educação passa também pela sua participação nas reuniões regulares estabelecidas pela escola. 
  
A participação dos Pais/Encarregados de Educação nos Conselhos de Turma ao longo do ano letivo 
2011/2012 foi notável, sendo de salientar as seguintes percentagens por anos e ciclos: 
 
1º Ciclo 

1º Ano - 78,5% 
2º Ano - 72,3% 
3º Ano - 70% 
4º Ano - 76,5% 

2º Ciclo 
5º Anos - 71%  
6º Anos - 75% 

3º Ciclo 
7º Anos - 69% 
8º Anos – 62%  
9º Anos – 74%  
CEF’s     – 65% 

 
 

Público-alvo: Pais / Encarregados de 
Educação 

Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s Professor Titular de Turma 

Diretor 

Diretores de Turma 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade 

25. Eventos Culturais e Recreativos 
Responsável: Diretor 
                          

Ao longo do ano letivo, realizar-se-ão vários eventos culturais e recreativos que pretendem comemorar 
datas festivas. 
 
No âmbito da diversidade de atividades culturais destacam-se exposições, espectáculos de teatro e 
música e concursos entre outros. 
 
O leque de atividades que integram os Eventos Culturais e Recreativos funciona como o espelho 
daquilo que o AEJD vai construindo no seu quotidiano sempre com o objetivo de projetar a sua imagem 
no exterior, mostrando o que de melhor se vai criando.  
 
Atividades culturais ano letivo 2011/2012 
• Exposições diversas (Holocausto - exposição itinerante na BE/CRE);  
• Feiras do livro e feira de minerais; 
• Escritoras na escola;  
• Concursos;  
• Projetos (Mosteiro de Grijó, PES – Projeto de Educação para a Saúde, Ideias e Saberes, Riscos e 
Rabiscos, Eco-escolas); 
• Clubes (Teatro, Fotografia, Francês, Cidadania, Música); 
• Workshops; 
• Palestras; 
• Comemorações (Dia internacional das Bibliotecas Escolares, Festa das Colheitas, Dia de S. 
Martinho, Dia Mundial do Não Fumador, Natal, Cantar os Reis, Dia de S. Valentim, Desfile de Carnaval, 
Dia do Pai e Dia da Mãe, Páscoa, Dia das Línguas, entre outros, Celebração Ação de Graças, entre 
outas); 
• Matemática Paper, Canguru Matemático; 
• Entrega de Diplomas do Quadro de Valor e Excelência aos alunos (1º, 2º e 3º Ciclos); 
• Jornal da Escola “ O Tagarela”; 
• Desporto Escolar e atividades do Subdepartamento de Educação Física; 
• Atividades com os alunos do Ensino Especial; 
• Visitas de estudo; 
•  Festa do Agrupamento na Escola Básica Júlio Dinis. 

 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s Docentes  

Alunos 

Assistentes Operacionais 

Assistentes Técnicos 
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Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade  

26. Página da Escola 
Responsável: Diretor 
                          

 
Página da Internet – www.eb23-grijo.rcts.pt– veículo para o fluxo de informação entre as várias 
estruturas da Escola e da Comunidade. 
 

 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Direção 

Docentes 

 

 
Projeção da Imagem do Agrupamento  
Relação Escola, Famílias, Comunidade  

27. O Tagarela – Jornal Escolar 
Responsável: Diretor 
                          

 
O Jornal Escolar trimestral divulga todas as atividades implementadas na Escola e em todo o contexto 
educativo. 
 
O Jornal O Tagarela com mais de uma década de existência já se assumiu como meio de comunicação 
tradicional do AEJD.  
 
 

 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 

(trimestral) 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Direção 

Eng.º Artur Vieira  

Dr. Mário Martins 

Docentes 

Alunos 
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EIXO 4 

 

MONITORIZAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO 

Ação 5: Avaliação do Processo Educativo 

 

OBJETIVOS 

- Desenvolver em permanência a avaliação interna e externa como instrumento de diagnóstico, de 

reflexão crítica partilhada, regulador e promotor da qualidade. 

 

Indicadores de Partida (junho de 2011)  Metas 2012-2013 

- “Ausência de procedimentos de autoavaliação 

devidamente estruturados” (relatório de avaliação 

externa, IGE em 2011). 

- Ao longo dos últimos anos letivos o processo 

avaliativo foi-se instituindo e melhorando 

progressivamente, necessitando contudo de maior 

sistematização. 

 Melhorar os mecanismos da avaliação de 

processo. 

 

Essa avaliação deverá refletir-se na 

elaboração/implementação de planos globais 

integrados de melhoria. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 
- Criar mais espaços de análise e reflexão de conceitos, dados e práticas.  
- Desenvolver metodologias de investigação/ação para, através de conhecimento fundamentado 
orientar as práticas educativas, com o objetivo de melhorar o ensino e os ambientes de aprendizagem 
na sala de aula. 
- Desenvolver e utilizar instrumentos com a finalidade de dar resposta aos problemas e interrogações 
que se levantam nos mais diversos âmbitos de trabalho. 
 

 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 

 D
E 

 A
V

A
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A
Ç

Ã
O

 

 

 

 - Relatório de autoavaliação. 

 

- Plano de ação estratégica. 
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Monitorização e Autoavaliação 

28. Avaliação Interna 
Responsável: Dr.ª Aldina Martiniano 
                          

 
Recolha e tratamento de dados internos, posterior avaliação e apresentação de propostas conducentes 
ao plano de melhoria. 
 
 

 

Público-alvo: Comunidade escolar Calendarização: Ao longo do presente ano letivo 
 

Recursos 

Ex
is

te
n

te
s 

Equipa de Autoavaliação interna do AEJD com auscultação de docentes, alunos, pais, assistentes 

técnicos e operacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


