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Programa Municipal de Apoio aos 
Projetos Socioeducativos 

Eixo1: Plano Anual de Atividades 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

Ano Letivo 2018-2019 
 
 
1. Identificação do Agrupamento de Escolas 
 
Identificação: Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes 
 
 
2. Caraterização da população escolar (especificar cada estabelecimento de ensino) 
 

Agrupamento de escolas Nº total alunos  

JI do Cerrado da Bica 70 

EB1/JI da Mina 225 

EB1/JI/Creche Aprígio Gomes 482 

EB 2, 3 Cardoso Lopes 562 

 
 
 
3. Equipa de coordenação: 
 
Identificação: Sónia Cristina Catarino Baptista 
 

 
  
 Outros membros da equipa 
 

 Nome: Paula Melo  
 

 Nome: Judite Esteves  
 

 Nome: Nuno Amaral  
 

 Nome: Silvina Marçal  
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4. Plano anual de atividades (enquadramento e fundamentação) 

A missão do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes é assegurar um ensino-aprendizagem de qualidade, inclusivo, adaptado às 
necessidades específicas dos seus alunos, alicerçado numa atualização permanente dos seus profissionais, bem como numa 
cooperação dinâmica com agentes e entidades da comunidade envolvente. Pretende-se dotar cada aluno com as competências e 
conhecimentos que lhe permitam explorar plenamente as suas capacidades, integrar-se cívica e ativamente na sociedade e contribuir 
para a vida económica, social e cultural do país. 
A partir desta missão, o Projeto Educativo do Agrupamento (PEA), encontra-se organizado em três áreas de intervenção: 
- Humanização dos espaços; 
- Respeito pela diferença;  
- Sustentabilidade educativa. 
No âmbito de cada área de intervenção, foram traçados os respetivos objetivos, definidas estratégias de operacionalização e 
indicadores de medida, cuja avaliação permitirá determinar se o caminho seguido conduzirá às metas estabelecidas para consolidar 
uma escola que se pretende que caminhe para a excelência: 
- Promover uma escola de sucesso 
- Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos 
- Diminuir os níveis de indisciplina 
- Combater o abandono escolar. 
Com base nestes objetivos, foi elaborado o Plano Anual de Atividades, cujas atividades procuram dar resposta às situações 
problemáticas de intervenção prioritária definidas no Projeto Educativo do Agrupamento, ponderadas as suas causas, mobilizar os 
recursos disponíveis e passíveis no Agrupamento, com vista ao cumprimento da sua missão. 
A distribuição de serviço é realizada em função específica das necessidades dos alunos, rentabilizando os recursos disponíveis. 
 
As medidas implementadas para a melhoria do desempenho escolar dos alunos são as seguintes: 
1. As turmas são contituídas de acordo com os ritmos de aprendizagem dos alunos, logo a partir do 2º ano de escolaridade, sendo os 
recursos humanos distribuídos do seguinte modo: 
a) Turmas com alunos que não manifestem dificuldades de aprendizagem: os horários são constituídos apenas pelas disciplinas 
curriculares, de acordo com a matriz curricular; 
b) Turmas com alunos que revelem dificuldades de aprendizagem a Português e/ou Matemática: apoio educativo nestas disciplinas;  
c) Turmas com alunos que revelam muitas lacunas ao nível dos pré-requisitos em várias disciplinas curriculares: Apoio Educativo/Sala 
de Estudo nas disciplinas nas quais revelam mais dificuldades de aprendizagem e desdobramento das turmasou assessorias 
pedagógicas em contexto de sala de aula, nas disciplinas de Português e de Matemática.  
No 1º Ciclo, as turmas com ritmos de aprendizagem mais lento têm atribuídas assessorias pedagógicas em contexto de sala de aula, 
sendo as horas distribuídas em função das necessidades específicas dos alunos de cada turma. 
Para os alunos que apresentam risco de insucesso e de abandono, contituíram-se 2 turmas de Percursos Curriculares Alternativos, as 
quais funcionam nos seguintes anos de escolaridade: 6º e 8º. 
Este ano letivo, o Projeto de Autonomia e de Flexibilização Curricular encontra-se implementado nas turmas de 1º, 5º, 6º e 7º  anos de 
escolaridade. A equipa pedagógica selecionada integra maioritariamente docentes do Quadro de Agrupamento ou do Quadro de Zona 
Pedagógica, de modo a garantir a continuidade pedagógica, mas também porque se trata de docentes familiarizados com as normas 
de funcionamento do Agrupamento. Esta equipa reune semanalmente (2 horas). Nas reuniões tratam-se assuntos relacionados com 
aproveitamento e comportamento dos alunos e assuntos relacionados com a articulação pedagógica entre as disciplinas. 
 
Ao nível da promoção da disciplina e na gestão de conflitos, implementaram-se as seguintes medidas: 
1. Para alunos dos 2º e 3º Ciclos: 
a) Alunos que revelam dificuldades no cumprimento do Regulamento Interno: acompanhamento pelos docentes e técnicos da Sala de 
Moderação de Conflitos Comportamentais; 
b) Alunos que se recusem a realizar as tarefas previstas na sala de aula: acompanhamento pelos docentes e técnicos da Sala de 
Trabalho, após o horário escolar; 
c) Alunos que revelam falta de pontualidade: encaminhamento para a Sala de Moderação de Conflitos com acompanhamento por 
parte dos docentes e dos técnicos aí presentes e, no final do dia, encaminhamento para a Sala de Trabalho Complementar para 
desempenho das tarefas realizadas na aula a que faltaram. 
2. Para alunos do 1º Ciclo: 
a) Dinamização dos recreios com atividades lúdicas para prevenção dos conflitos, a qual é realizada pelos docentes, professora 
bibliotecária, animadora sociocutural, técnicos das AEC e Assistentes Operacionais; 
b) Alunos que revelam dificuldades no cumprimento do Regulamento Interno: acompanhamento pelos docentes e técnicos na Sala de 
Moderação de Conflitos (SMC), nas horas de recreio. 
A permanência dos alunos na Sala de Trabalho ou na Sala de Moderação de Conflitos é sempre comunicada ao Encarregado de 
Educação. 
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Para prevenção do abandono escolar, são implementadas as seguintes medidas: 
1. Contacto célere entre o professor titular de turma (no caso do 1º Ciclo) ou o Diretor de Turma (no caso do 2º e 3º Ciclos) e o 
Encarregado de Educação assim que são verificadas faltas não justificadas; 
2. A não justificação das faltas por parte do Encarregado de Educação implica a marcação de atendimento pelo Técnico Superior de 
Serviço Social. 
3. Sempre que o número de faltas não justificadas atinge metade do limite permitido por lei, o Técnico Superior de Serviço Social 
estabelece contacto com a PSP - Escola Segura para averiguar o motivo da ausência do aluno; 
4. Em última instância, por falta de justificação das faltas, é comunicada a situação à CPCJ da Amadora, conforme os preceitos legais. 
 
De destacar, as atividades desenvolvidas pelas BECRE, de forma sistemática não só no seu espaço como noutros espaços das 
Escolas do Agrupamento. Entre estas destacam-se sessões temáticas para alunos, comemoração de efemérides, visitas de escritores 
e ilustradores, sessões com pais e encarregados de educação, feiras do livro, entre outras.Tem implementado o projeto “Todos Juntos 
Podemos ler” vocacionado para alunos apoiados pelos serviços de Educação Especial e participa em diversos concursos a nível 
Nacional como por exemplo Concurso Nacional de Leitura (PNL) e Literacia 3D (Porto Editora). As exposições temáticas integram o 
Plano Anual de Atividades, pretendendo-se dar maior expressividade às atividades desenvolvidas nos vários departamentos. 
A Ludoteca é um espaço da Escola EB 2, 3 Cardoso Lopes na qual são desenvolvidas diversas atividades no âmbito do Plano Anual 
de Atividades, principalmente naqueles que respeitam às efemérides e datas festivas, sempre em articulação com as disciplinas 
curriculares. Tem um papel muito importante na dinamização dos recreios, pois acolhe todos os alunos que queiram participar nas 
atividades em curso, as quais podem ser do âmbito das expressões, da culinária, da leitura, jogos sociais ou concursos). 
 
Os clubes e as atividades de enriquecimento curricular implementadas na escola contribuem fortemente para a aquisição do espírito 
de Agrupamento. Este ano letivo estão implementados os seguintes clubes: 
- Ecoescolas (com  atividades de limpeza dos espaços escolares, limpeza e tratamento dos animais e horta pedagógica); 
- Ludoteca (com a dinamização de diversas atividades de expressão plástica, expressão dramática, dança e culinária); 
- Clube de Inglês (a funcionar pela primeira vez, este ano letivo); 
- Casa do Teatro (com apresentação de 2 peças ao longo do ano letivo, uma das quais no âmbito da Mostra de Teatro das Escolas); 
- Clube de Artes Manuais (que envolve muitos alunos com Necessidades Educativas Especias); 
- Clube de Música (a iniciar atividade este ano letivo); 
- Desporto Escolar (na modalidade de Futsal). 
 
5. Parcerias previstas 
O tema organizador geral para a intervenção sócio-educativa junto dos alunos nas atividades de complemento curricular e a 
desenvolver para a exposição do AmadoraEduca é o seguinte: "A caminho da escola sustentável". Este repto resulta da necessidade 
de se encontrarem caminhos e soluções para a redução de gastos e para a poupança, em defesa do ambiente e dos recursos naturais 
do planeta, na era da massificação do consumismo e numa conjuntura de crise internacional e nacional, cujo combate obriga que 
estejamos todos implicados nesse processo. Mais do que nunca, importa trabalhar competências de responsabilidade e mobilizar 
sinergias de solidariedade social para que se possa impedir a exclusão social dos mais desfavorecidos.  
 
Assim, para se cumprir o PAA encontram-se previstas as seguintes parcerias: 
- Câmara Municipal da Amadora (Projetos: Jogos Juvenis Escolares, Eco-Espaço, Mostra de Teatro das Escolas, Biblioteca Municipal, 
AEC*, Programa "Aprender & Brincar"*, Escola Fixa de Trânsito…); 
- Comissão Social da Freguesia da Mina de Água (com várias atividades presentes no Plano Anual de Atividades); 
- Junior Achievement (com o programa "Aprender a empreender", para turmas dos 1º e 2º anos das Escolas EB1/JI/Creche Aprígio 
Gomes e EB1/JI da Mina, turmas do 5º ano e duas turmas do 3º Ciclo da Escola Sede do Agrupamento); 
- LAPSIS (Centro de apoio psicoterapêutico e psicopedagógico)- Associação parceira na prestação de apoio individualizado a alunos 
com dificuldades de aprendizagem, problemas de dislexia e do foro emocional; 
- EPIS (Projecto de combate ao insucesso escolar no 3º ciclo); 
- ABAE (no projeto Eco-Escolas); 
- Sta. Casa da Misericórdia da Amadora, com o ATL Juvenil "Aprender+";~ 
- Escola Fixa de Trânsito; 
- Museu Municipal de Arqueologia. 
* Santa Casa da Misericórdia da Amadora, enquanto entidade dinamizadora dos programas nas escolas que integram o Agrupamento.  
 
A BECRE, no âmbito da promoção das literacias da leitura, digital, da informação e dos media, desenvolve projetos e atividades em 
parceria com algumas entidades, tais como: 
- Rede de Bibliotecas Escolares,  
- Plano Nacional de Leitura 
- Direção dos Serviços de Educação Especial e Apoios Educativos e diversas Editoras.  
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6. Cronograma das atividades (o plano deve considerar os seguintes itens – este quadro poderá ser anexo à candidatura) 

Objetivos Estratégias/atividades Público alvo Calendarização Custos 
Aumentar o sucesso 
educativo dos alunos 
 

Sensibilizar para a 
gestão sustentável de 
recursos materiais e 
humanos; Aceitar a 
heterogeneidade 
social, de modo a 
promover a inclusão 

 

Alunos 17-09-2018 a 21-06-
2019 4.275,00 € 

Melhorar a qualidade das 
aprendizagens dos 
alunos 

Alocar os apoios 
pedagógicos, as 
salas de estudo e as 
ass. pedagógicas em 
função dos ritmos de 
aprendizagerm dos 
alunos 

Alunos 17-09-2018 a 21-06-2019 4.410,00 € 

Diminuir os níveis de 
indisciplina 

Manter a figura de 
professor tutor, para 
acompanhamento 
dos alunos que 
revelam dificuldades 
de integração e de 
desenvolvimento 

Alunos 17-09-2018 a 01-06-
2019 4.365,00 € 

 
 
7. Critérios de instrumentos de avaliação 
É da responsabilidade da equipa coordenadora do projeto proceder ao acompanhamento do processo de implementação das 
atividades aqui descritas, bem como elaborar o relatório de avaliação intercalar da execução do Projeto, de acordo com os prazos 
previstos no Regulamento. 
No final de cada período letivo, em reunião ordinária de Conselho Pedagógico de Agrupamento, elabora-se a avaliação deste projeto, 
assim como a monitorização do sucesso educativo dos alunos. 
Existe, ainda, um “Observatório da Qualidade” responsável pela avaliação interna do Agrupamento, que vai monitorizando, ao longo 
do ano, uma série de indicadores de avaliação (aplicação de questionários a todos os atores do processo educativo) que auxiliam 
também a avaliação deste projeto. Será elaborado o relatório final do projeto, da responsabilidade da Equipa de coordenação do 
projeto, recorrendo aos relatórios de atividades elaborados pelos responsáveis das várias atividades contempladas e aos registos de 
absentismo, de insucesso escolar, de ordens de saída da sala de aula, de participações disciplinares, de conselhos disciplinares e de 
frequência da BECRE, para além dos contributos do “Observatório da Qualidade”.  
Este relatório final será apresentado ao Conselho Pedagógico. O grau de cumprimento das atividades propostas no Plano Anual de 
Atividades, como também a qualidade de participação do Agrupamento de Escolas na Mostra de Teatro Escolar Municipal, nos Jogos 
Juvenis Escolares e no AmadoraEduca, serão também indicadores a valorizar. 
 
8. Divulgação (modelos de divulgação utilizados) 
Este Projeto estará disponível para consulta, em formato digital, na página oficial do Agrupamento de Escolas e na Rede Interna do 
Agrupamento de Escolas. Estará disponível para consulta, por quem o desejar (encarregados de educação incluídos) em formato de 
papel, um exemplar do projeto, na BECRE da Escola Sede do Agrupamento. O Plano Anual de Atividades encontra-se na plataforma 
INOVAR PAA, disponível para consulta no site do Agrupamento. 
As atividades desenvolvidas serão divulgadas no Site do Agrupamento e, sempre que possível, pela imprensa local (TVAmadora e 
Jornal da Região). 
Na mostra de projetos AmadoraEduca 2018 será apresentada uma parte do plano traçado neste projeto, o qual contará com a 
participação de toda a comunidade educativa do Agrupamento, desde o pré-escolar ao 3º ciclo. 
No final do ano letivo, será realizada uma festa final na escola sede do Agrupamento com mostra de atividades e projetos 
desenvolvidos ao longo do ano letivo, nas várias escolas do Agrupamento. Nesta atividade serão também entregues os diplomas de 
mérito aos alunos que se destacaram ao longo do ano letivo nas vertentes: sucesso escolar, comportamento, progressão nas 
aprendizagens, caráter e personalidade, desportiva e cultural. 
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Na sequência da aprovação deste projeto pela CMA, comprometo-me a: 
 

1. Cumprir as obrigações descritas no Regulamento; 
2. Comunicar atempadamente qualquer alteração ao Plano de Atividades, aprovada em Conselho Pedagógico e 

Conselho Geral; 
3. Receber Visitas de Acompanhamento de representantes da CMA; 
4. Participar na Mostra de Projetos 2016, inserida no AmadoraEduca. 

 
 

Amadora, 9 de outubro de 2018 
 

 


