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RESUMO  

 

O Projeto Educativo que se apresenta é o resultado de um caminho 

iniciado no ano letivo de 2013/14. Fundamenta a sua proposta de ação nos 

instrumentos estruturantes do agrupamento, realçando-se, neste contexto, o 

regulamento interno, o projeto de intervenção do diretor do agrupamento, o 

plano de melhoria e o seu contrato de autonomia. 

Este documento foi elaborado com a participação de todos os atores 

educativos através da discussão em departamentos curriculares das ideias 

iniciais propostas. 

É um documento em aberto, passível de ser modificado. Nele se pode 

encontrar o que se entende por Projeto Educativo, o contexto em que se 

insere, a metodologia utilizada, “… os problemas educativos prioritários assim 

como, as aprendizagens essenciais, objetivos e estratégias a seguir, tendo em 

vista o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 

É um documento que procura dar resposta aos problemas reais do 

agrupamento ajudando a construir um ideal de escola que todos desejamos, 

uma escola autêntica. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o número um do artigo 9º do Decreto - Lei nº 75/2008, de 

vinte e dois de abril, o Projeto Educativo (PE) é o documento que consagra a 

orientação educativa do Agrupamento. É elaborado e aprovado pelos seus 

órgãos de administração e gestão. Nele se explicitam os princípios, os valores, 

aprendizagens essenciais, e as estratégias segundo os quais o Agrupamento 

se propõe cumprir a sua função educativa. 

É um instrumento que faculta a definição e a formulação das estratégias 

que farão da escola/agrupamento o espaço organizacional onde se decidem os 

desafios educativos, funcionando, portanto, como elemento impulsionador da 

sua autonomia. 

É um documento operacional que contou com a participação da 

comunidade escolar. Nele estão aglutinados os contributos de vários agentes 

educativos, os dados da Autoavaliação do agrupamento, o Projeto de 

Intervenção do Diretor, o Contrato de autonomia, contribuindo, desta forma, 

para a construção de uma Escola autêntica. 

O Projeto Educativo está dividido em seis partes. A primeira é 

constituída pela introdução, a segunda aborda o que se entende por PE numa 

visão, macro, meso e microssistémica. A terceira parte define a metodologia 

que lhe deu origem, a análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças/Constrangimentos), os instrumentos e procedimentos a utilizar assim 

como o horizonte temporal previsto para as diferentes etapas do projeto. Na 

quarta parte explicitamos as áreas educativas de intervenção prioritárias por 

ciclo. Aqui se enquadram, as atitudes, os procedimentos, os conhecimentos e 

aprendizagens essenciais, objetivos e capacidades académicas a desenvolver., 

Na quinta, traçamos os objetivos e estratégias a seguir e, por fim, na sexta 

parte encontramos orientações para operacionalizar este projeto. 

O conteúdo deste Projeto decorreu das orientações descritas nos 

documentos estruturantes do agrupamento e numa fase posterior, os 

departamentos curriculares fizeram as sugestões que consideraram relevantes 

para o documento final do Projeto Educativo. 
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2. PROJETO EDUCATIVO E O CONTEXTO 

 

2.1.  DEFINIÇÃO DO CONCEITO E ENQUADRAMENTO DO PROJETO 

O Projeto Educativo é o “documento que consagra a orientação 

educativa do agrupamento” (artigo 9, do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril 

com a nova redação conferida pelo decreto – Lei nº 137/2012 de dois de julho) 

visto como um espaço de liberdade no qual os agrupamentos podem expressar 

a sua identidade, devendo ser constituído e executado de forma participativa e 

democrática. É, neste sentido, um dos instrumentos de desenvolvimento da 

autonomia das escolas e dos agrupamentos. Deve ser contextualizado, 

consistente e fundamentado (artigo 6 da Portaria n.º 265/2012 de 30 de agosto) 

esclarecendo, por um lado, as finalidades e funções da escola e identificando, 

por outro, os problemas e possíveis caminhos para a sua resolução, facilitando 

uma melhor gestão dos recursos educativos. 

A sua implementação deve ser orientada a partir de princípios 

fundamentais como os da Equidade, Liberdade, Igualdade e Inclusão. O 

cumprimento do PE será monitorizado, de forma interna, através de um 

processo de autoavaliação e, de forma externa, pela intervenção do Estado 

através do Ministério de Educação e Ciência (Llavador & Alonso, 2000, p.24). 

No nosso caso particular, o Projeto Educativo centrar-se-á na construção 

de uma educação autêntica, numa escola centrada na aprendizagem, num 

“espaço público de educação” com “um novo contrato educativo” (Nóvoa, 2013) 

que permita quebrar, com as ideias feitas ou, por outras palavras, com os 

preconceitos educativos de modo a organizar o presente, com o objetivo de 

agir sobre futuro. 

O Projeto Educativo que se apresenta fundamenta-se em diretivas 

macrosistémicas como: i) as orientações ditadas pela Estratégia Europa 

20201, onde se enfatiza maior exigência aos processos de avaliação e 

monitorização dos métodos de ensino e aprendizagem utilizados no próprio 

agrupamento; ii) o Relatório do Desenvolvimento Humano (2013)2, que 

reforça o papel da equidade, da representação e da participação de todos os 

                                                           
1 Pode consultar os anexos a este documento no endereço: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/prgrep2013_portugal_pt.pdf  
2 Consultar o endereço: http://www.un.cv/files/HDR2013%20Report%20Portuguese.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/prgrep2013_portugal_pt.pdf
http://www.un.cv/files/HDR2013%20Report%20Portuguese.pdf
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interessados no processo educativo; iii) uma visão crítica sobre as tendências 

educativas centradas na instrução e classificação, que são questionadas por 

vários autores internacionais e nacionais (Ravitch, 2010; Shatzky, 2010; 

Teodoro, Brás & Gonçalves, 2011; Oliveira & Menegão, 2012, Afonso, 2009; 

Lima, 2013, Martins, 2012; Sarmento, 2013). 

Acrescenta-se ainda a tendência da construção de ambientes inclusivos 

tanto nas práticas educativas como nas relações humanas, patente em 

diferentes atividades deste agrupamento como por exemplo em projetos do 

programa Erasmus+. 

. 

2.2. O CONTEXTO 

O agrupamento agrega duas áreas de influência distintas que 

apresentam realidades diferentes. A área de influência de Moure apresenta 

uma estrutura socioeconómica da população ativa em que o setor primário 

abrange apenas cerca de 7%, enquanto o setor terciário atinge de cerca de 

42%. Exercem atividade no setor secundário cerca de 50% da população ativa, 

envolvendo indivíduos dos 15 aos 35 anos que se dedicam à construção civil e 

a pequenas oficinas e indústrias.  

Embora à primeira vista o panorama apresentado seja indicador do 

crescimento da industrialização, do incremento do comércio, dos serviços e de 

um percurso descendente da atividade agrícola, convém não esquecer que nos 

reportamos a uma agricultura de subsistência, onde a maior percentagem de 

mão-de-obra são trabalhadores familiares, a tempo parcial. 

Quanto à segunda área de influência, denominada Ribeira do Neiva, 

insere-se numa área predominantemente rural. Apresenta algumas dificuldades 

de acessos e transportes e os locais de residência de muitos alunos ficam a 

mais de trinta minutos de distância da escola. 

Relativamente à classificação profissional 35% dos encarregados de 

educação trabalham na construção civil ou serviços afins; 7% das senhoras 

encarregadas de educação exercem atividade de operárias fabris e 26% são 

domésticas. Entre 1 e 2% dos encarregados de educação exercem profissões 
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como: contabilistas, escriturários, empregados de balcão, comerciantes, 

auxiliares da ação educativa.  

Ao nível dos equipamentos culturais existem algumas associações de 

caráter cultural, recreativo e desportivo, situando-se a Biblioteca Municipal, e 

outros serviços, na sede do concelho, em Vila Verde, algo inacessível para a 

larga maioria dos alunos do agrupamento. Só há cinemas, na sede do distrito, 

em Braga. 

O agrupamento em causa abrange uma área educativa constituída pelas 

freguesias de Moure, União de Freguesias de Carreiras S.Tiago e S. Miguel, 

Freguesia de Freiriz, União de Freguesias de Escariz, Lage, Nevogilde, Parada 

de Gatim, Atiães, União de Freguesias de Marrancos e Arcozelo e União de 

Freguesias de Ribeira do Neiva. Atualmente, o agrupamento tem uma 

população de 1142 alunos, dos quais 69,5% beneficiam do Apoio Social 

Escolar. 

Acompanhando este cenário de dificuldades económicas, que 

encontram também fundamento nos anteriores projetos educativos, onde a 

análise estratégica3efetuada mostra um conjunto de dados que merecem 

atenção e bastante reflexão. Assim, na perspetiva da melhoria dos resultados, 

observaram-se alguns constrangimentos como: i) a dispersão geográfica das 

escolas; ii) o desinteresse e a falta de empenho dos alunos na escola; iii) a 

presença de famílias com contexto de instabilidade emocional, socioeconómica 

e com problemas de acompanhamento educativo dos seus educandos; iv) a 

possibilidade do aumento do número de alunos por turma.  

Nesta análise estratégica foram, por outro lado, assinaladas 

oportunidades que se devem ter presentes, destacando-se: i) a construção dos 

Centros Escolares; ii) uma maior reflexão sobre a avaliação; iii) os projetos 

dinamizados pelas Bibliotecas Escolares e outros agentes educativos; iv) a 

possibilidade de comparar os resultados da avaliação interna e externa; v) o 

novo Contrato de Autonomia; v) a atualização do Regulamento Interno; vi) a 

diversificação ou reforço das estratégias de ensino; vii) as parcerias com 

entidades que possibilitam a intervenção em situações problemáticas. 

                                                           
3 Referindo-nos neste contexto, aos dados recolhidos pela análise SWOT. 
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No âmbito do envolvimento dos encarregados de educação, o principal 

constrangimento referido foi a necessidade de associações de pais e 

encarregados de educação mais ativas, dinâmicas e interventivas, que 

apostem numa postura crítica e construtiva. Assinalaram-se também neste 

ponto oportunidades importantes como: i) os futuros mercados educativos; ii) 

instituições locais que podem ser parceiros culturais; iii) e as parcerias com 

empresas e o pequeno comércio. 

 

2.3. O AGRUPAMENTO 

O agrupamento dispõe de um Quadro constituído por 118 Docentes, 51 

Assistentes Operacionais e 6 Assistentes técnicos.  

Do quadro de docentes ressalta a dinâmica refletida no desenvolvimento 

de projetos educativos, possibilitando o desenvolvimento de um Plano Anual de 

Atividades (PAA) complexo dos quais se podem destacar o desenvolvimento 

de projetos decorrentes de parcerias como sejam o PRESSE, o ERASMUS+, a 

adesão ao programa Eco-Escolas, Cube do Desporto Escolar, Rede de 

Bibliotecas Escolares, entre outros. Não obstante as limitações relativas aos 

recursos humanos disponíveis é aposta da escola o desenvolvimento destes 

projetos extra e de complemento curricular como fator estabilizador das 

aprendizagens e promotor dos resultados escolares.  

A comunidade educativa que compõe o nosso agrupamento tem por 

pressuposto a transmissão de saberes e valores universais regidos pelo 

princípio da inclusão. Neste pressuposto, a comunidade educativa promove 

flexivelmente a integração social do aluno através do desenvolvimento de 

atividades que visam o grau de integração no meio e o sucesso educativo dos 

mesmos e, naturalmente, a responsabilização dos alunos nas suas 

aprendizagens. 

Esta relação com várias parcerias e apoios têm vindo a contribuir para 

garantia e promoção do desenvolvimento pessoal, social e académico dos 

alunos. Salienta-se o trabalho cooperativo com as entidades locais, a Caixa de 

Crédito Agrícola, as Associações de Pais e Encarregados de Educação, o 

Município, entre outros. 
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A complexidade da tarefa educativa exige que os pais atuem como 

parceiros da escola neste processo de construção de saberes e valores e que 

o aluno, na escola, não seja apenas disciplinado, mas também que esteja 

motivado e seja um aprendiz ativo, crítico, responsável.  

 

2.4. FILOSOFIA, PRINCÍPIOS E VALORES 

A filosofia de ensino agora adotada fundamenta-se na Constituição da 

República Portuguesa de 2 de abril de 1976, na redação que lhe foi dada pelas 

Leis Constitucionais n.º 1/82, de 30 de setembro, n.º 1/89, de 8 de julho, n.º 

1/92, de 25 de novembro, n.º 1/97, de 20 de setembro, n.º 1/2001, de 12 de 

dezembro, n.º 1/2004, de 24 de julho, e Lei Constitucional nº 1/2005 de 12 de 

agosto e na Lei n.º 46/86,de 14 de outubro (Lei de Bases do Sistema 

Educativo), alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, e pela Lei nº 

49/2005 de 30 de agosto.  

Os direitos e deveres dos alunos, pessoal docente e não docente, pais e 

encarregados de educação e autarquias locais, estão descritos no 

Regulamento Interno, nas orientações descritas no Projeto de Intervenção do 

Diretor do agrupamento e no novo Contrato de Autonomia. De forma resumida 

realçam-se deste conjunto: 

1. A implementação de uma Política Educativa de Inclusão, “onde 

todos e cada um dos alunos, independentemente da sua situação 

pessoal e social, encontra respostas que lhe possibilitam a 

aquisição de um nível de educação e formação facilitador da sua 

plena inclusão social” (Decreto-Lei n.º 54/2018). 

2. Os dois princípios emergentes do projeto de intervenção do diretor 

e do plano estratégico que se inserem na Sobrevivência e 

Sustentabilidade do agrupamento; 

3. O conceito de Felicidade Organizacional como um dos recursos 

que cria valor e que se fundamenta no contrato psicológico 

(pessoas em contato) relacionado com a complexidade de troca 

social que lhe é inerente. 
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Com base neste suporte estrutural e concetual da organização, ir-se-á 

construir, tal como vem descrito no contrato de autonomia, um conjunto de 

caminhos possíveis que possibilitarão uma maior eficácia quanto a:  

1. Melhoria e uniformização dos resultados escolares (de acordo 

com o que vem descrito no contrato de autonomia); 

2. Envolvimento dos encarregados de educação; 

3. Melhoria do processo de autorregulação do agrupamento;  

4. Implementação de um sistema de autorregulação e orientação 

pedagógica coerente; 

5. Educação integral dos Jovens e da sua formação para a 

cidadania; 

6. Concretização do direito de cada aluno a uma educação inclusiva 

que responda às suas necessidades e potencialidades. 

 

2.5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

2.5.1. AVALIAÇÃO INTERNA 

No perfil de aprendizagem dos alunos do nosso agrupamento, destaca-se 

o seguinte: A existência de um maior desempenho nas disciplinas expressivas 

(Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical, Educação Física 

e Tecnologias da Informação e Comunicação), em oposição às disciplinas de 

estudo (destacando-se aqui a Matemática e a Língua Materna). Esta realidade 

é validada tanto pelo conjunto de avaliações feitas na perspetiva dos 

professores (nas avaliações formativas e sumativas ao longo dos períodos) 

como nas avaliações externas, nomeadamente pelas provas finais de ciclo, 

como por estudos locais. Esta perspetiva é ainda corroborada pelos resultados 

em concursos externos, no contexto artístico4, musical e do desporto, algumas 

das áreas em que estes alunos se têm destacado. 

A implementação e realização com sucesso, de cursos educação e 

formação que têm tido uma aceitação e participação importantes dos 

                                                           
4 Destacando aqui a título de exemplo, a Bienal de Arte de Vila Verde ou os Campeonatos de hóquei em patins, 

torneios de corta mato entre outros. 
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professores, alunos e da comunidade educativa, conseguindo-se resultados 

que nos alertam para práticas diferenciadas e diferenciadoras. 

Neste âmbito, pondera-se a utilização de pedagogias alternativas, que 

estabeleçam uma ligação afetiva das aprendizagens com as aptidões, e que, a 

partir delas, se desenvolvam outras potencialidades. Pretende-se implementar 

um modelo participativo que irá abranger um projeto visado no qual se 

especificam a missão, princípios, valores e visão de futuro e um projeto 

programado enquadrado num plano estratégico (que resultou da análise 

S.W.O.T.). Deseja-se, com esta ação, envolver todos os atores do processo 

educativo na negociação, consensualidade e conflitualidade de modo a 

aumentar a transparência e a responsabilidade, na tomada de decisões 

partilhadas a nível cultural e pedagógico-didático. 

 

2.5.2. AVALIAÇÃO EXTERNA 

O agrupamento de Moure e Ribeira do Neiva foi sujeito à avaliação 

externa em 2016/2017, com os seguintes resultados, constantes da tabela 

(2.5.2.1): 

Domínios 
Resultados da Avaliação externa do Agrupamento 

de Moure e Ribeira do Neiva 

Resultados BOM 

Prestação do Serviço Educativo BOM 

Liderança e Gestão BOM 

 

2.6. A ESCOLHA DO TEMA E A VISÃO DE FUTURO 

Na nossa perspetiva, um tema deve antever o que se pretende com o 

Projeto Educativo visado. A escolha “Por uma escola autêntica”, reflete a 

capacidade de mudança e inovação não só das práticas educativas, mas 

também de uma nova visão de escola europeia que se atualiza e tenta 

encontrar o seu espaço. Neste âmbito, a nossa visão de futuro assenta nos 

seguintes pressupostos: 

1. Vamos ser vistos como um agrupamento de referência local, 

nacional e quiçá internacional, um padrão de comparação, um 

modelo que nutre uma paixão pela aprendizagem dos alunos. 
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2. Almejamos ser reconhecidos pelo nosso trabalho e pela 

prática pedagógica como um modelo a seguir, onde todas as 

pessoas deste agrupamento se sentem como parceiros, têm 

oportunidades iguais de aprender, crescer. Um agrupamento onde 

compreendemos o impacto pessoal no sucesso geral.  

3. Ambicionamos integrar um local de trabalho único, uma 

organização que consegue resultados muito positivos, conjugando 

bem-estar e motivação intrínseca, abertura à mudança e riscos 

inteligentes. 

4. Sermos uma organização de valores. Por isso aqui todos 

somos seres humanos. Não temos empregados. Não temos 

pessoal. Temos pessoas e as pessoas têm necessidade de ter 

confiança, credibilidade, reconhecimento e responsabilidades por 

aquilo que fazem. Se as pessoas estiverem contentes, certamente 

trabalham melhor. 

5. Reconhecer o trabalho e o mérito de todos. 

 

Ao defender esta visão, os alunos são a própria condição de vida e de 

existência da organização (Sarmento, 2013) e consequentemente da 

sobrevivência da própria profissão docente. Nesta perspetiva, a avaliação deve 

ser encarada para promover o desenvolvimento da criança, dos jovens e 

também dos professores. A avaliação deve ser reflexiva com o intuito de 

auxiliar a transformação da realidade avaliada, desafiando o “mito” da 

conceção classificatória que reduz a avaliação ao controle e julgamento de 

resultados finais (Hoffmann, 2009, p.10). Tal como nos afirma Morin (2000, 

p.86), “o conhecimento é uma aventura incerta que comporta em si mesma, 

permanentemente, o risco de ilusão e de erro. Entretanto, é nas certezas 

doutrinárias, dogmáticas e intolerantes que se encontram as piores ilusões”.  

Na sequência do raciocínio exposto, o perfil que se pretende continuar a 

construir é o de um agrupamento que aprende, que se modifica, porque 

transforma o conhecimento tácito que cada agente educativo tem e vai 

acumulando em conhecimento explícito passível de ser transferido e utilizado 

por todos os interessados. 
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3. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

3.1. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. PROCEDIMENTO GERAL 

Como procedimento geral pretende-se que cada instrumento proposto 

seja utilizado em momentos de avaliação refletidos de modo a que os 

resultados possam ser trabalhados em termos, quantitativos e qualitativos. 

3.2. INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

3.2.1. PROJETOS 

 Modelo de apresentação;  

 Avaliação de projetos 

o Avaliação intermédia; 

o Avaliação final; 

o Relatório de execução projetos; 

Avaliação dos discentes 

o Ficha de registo do processo;  

o Portefólio;  

o Outros instrumentos. 

 

Educação Pré-escolar 

Grelhas avaliação diagnóstica – Consciência fonológica e comunicação 

matemática definindo dois momentos de avaliação. 

O primeiro ao iniciar a frequência da educação pré-escolar aos três anos 

de idade, e o segundo no último trimestre da frequência da educação pré-

escolar. 

 

1º,2º,3º Ciclos 

  Avaliação diagnóstica para o 1º ciclo; 

 Ficha de avaliação diagnóstica uniforme por disciplina no 

agrupamento (a definir pelos departamentos no início de ciclo); 
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 Testes adaptados para alunos que necessitam de medidas 

universais, seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão.  

Instrumentos alternativos  

 Trabalho de investigação/projeto, portefólios, ou outras formas de 

registo do processo de ensino/aprendizagem. 

 Utilização dos recursos de observação da Rede de Bibliotecas5 

nomeadamente no Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular, 

destacando: i) grelha de observação dos valores e atitudes; ii) grelha 

de observação, literacia da informação, tecnológica e digital; iii) 

grelha de análise de trabalhos escolares dos alunos. 

3.3. HORIZONTE TEMPORAL- ETAPAS DO PROJETO 

 
Cronograma do Plano Educativo 

Projeto 
Educativo 

Ano letivo 2017/18 
Ano letivo 

2018/19 
Ano letivo 

2019/20 
Ano letivo 

2020/21 

Jan-18 
Março-

18 
Junho-

18 
Set-18 Set-19 Nov-19 Fev-20 Nov-20 

Até 
julho/2

1 
Elaboração da 
estrutura do 
PE    

 
     

Apresentação 
ao Pedagógico 
    

 
     

Implementa- 
ção 
    

 
     

Monitorização 
do PE 
    

 
        

Momentos 
Reflexão 
    

 
     

 
Relatórios 
    

 
        

 
Divulgação 
    

 
        

 

 

                                                           
5 Ver endereços: http://www.rbe.min-edu.pt/np4/file/83/mabe.pdf e  
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/conteudos/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf  

http://www.rbe.min-edu.pt/np4/file/83/mabe.pdf
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/conteudos/np4/?newsId=681&fileName=Aprender_com_a_biblioteca_escolar.pdf
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4. ÁREAS EDUCATIVAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

4.1. MELHORIA DOS RESULTADOS ESCOLARES 

Este ponto fundamenta-se nas linhas orientadoras descritas no contrato 

de autonomia, que visam a melhoria dos resultados escolares às disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática que são vistas, neste Projeto Educativo, 

como áreas prioritárias, uma vez que, a partir delas, se desenvolve um leque 

alargado de saberes e competências básicas. Para que este objetivo se 

concretize, aposta-se no envolvimento de todas as disciplinas, pais 

encarregados de educação e alunos, na capacidade de autorregulação das 

próprias práticas dos docentes, assim como no incentivo e envolvimento da 

própria direção do agrupamento. 

 

ASPETOS A TER EM CONTA 

Educação Pré-escolar: 

Linguagem 

(Etapa Logográfica) 

 Consciência fonológica; 

 Introdução da Comunicação matemática. 

 

Português 

1.º, 2.º e 3.º Ciclo 

- Cumprimento dos objetivos e dos descritores de desempenho 

definidos nas Aprendizagens essenciais de acordo com o Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

 

 

Matemática 

1.º Ciclo 

 Raciocínio lógico/abstrato;  

 Cálculo Mental; 

 Comunicação matemática; 

 Interpretação e resolução de problemas; 

 Utilização/manuseamento de instrumentos matemáticos. 

2.º e 3.º Ciclo 

Raciocínio lógico/abstrato;  

 Cálculo Mental; 

 Comunicação matemática; 

 Interpretação e resolução de problemas; 

 Utilização/manuseamento de instrumentos matemáticos; 

 Análise crítica do resultado de um cálculo ou de um problema. 
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Outras áreas: 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

e as TIC 

 Interesse pelo estudo/Responsabilidade; 

 Atenção/Concentração; 

 Autonomia; 

 Articulação de conhecimentos; 

 Capacidade de pesquisa; 

 Consulta de formulários e outros; 

 Espírito crítico; 

 Noção espácio-temporal; 

 Resolução de problemas; 

 Transferência de conhecimentos para situações novas; 

 Tratamento da informação; 

 Utilização dos conhecimentos da vida real e na vida real; 

 Empenho e participação nas atividades letivas; 

 Métodos e hábitos de trabalho; 

 Valorização da linguagem visual e plástica; 

 Valorização da dimensão criativa; 

 Desenvolvimento das capacidades motoras (capacidades 

coordenativas e condicionais);  

 Desenvolvimento de capacidades musicais; 

 Desenvolvimento de capacidades dramáticas; 

 Desenvolvimento da motricidade fina; 

 Participação e valorização nos concursos e competições 

externas. 

4.2. RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO E PRÁTICA EDUCATIVA: 

Linhas de Orientação a Considerar 

 Equipar os docentes com fundamentos teóricos sobre a avaliação e ensino de 

alunos em diferentes níveis de aprendizagem e necessitando de diferentes 

medidas  de suporte à aprendizagem e à inclusão; 

 Incentivar os docentes para a mudança/inovação das práticas; 

 Promover a articulação vertical e promover a articulação horizontal entre as 

diferentes disciplinas;  

 Incrementar uma correta utilização do Português quer oral quer escrito por 

todos os docentes, promovendo a melhoria dos níveis de literacia; 

 Acompanhar, de forma sistemática, a evolução metodológica e didática das 

várias disciplinas, através da troca de experiências; 

 Promover a utilização de processos de ensino diferenciados, tendo em conta a 
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diversidade dos alunos e das suas capacidades; 

 Promover formação que corresponda às necessidades dos professores e 

educadores. 

4.3. ENVOLVIMENTO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Linhas de Orientação a Considerar 

 Continuar a motivar os encarregados de educação para acompanhamento do 

percurso escolar dos seus educandos; 

 Divulgar de forma diversificada todas as iniciativas e atividades do 

agrupamento; 

 Criar mecanismos que facilitem aos Encarregados de educação o 

acompanhamento dos seus educandos. 

4.4. MELHORIA DO PROCESSO DE AUTORREGULAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA COERENTE 

Linhas de Orientação a Considerar 

 Variabilidade dos resultados nos ciclos de avaliação (observação da tendência 

de grau de sucesso de acordo com a evolução nos ciclos e de aprendizagens); 

 Implementação de partilha de boas práticas; 

 Triangulação de resultados da avaliação dos alunos (avaliação qualitativa e 

quantitativa) de forma a definir medidas de melhoria. 

5. PROJETOS E INDICADORES 

5.1. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

5.1.1. DOMÍNIO: MELHORIA DOS RESULTADOS 

Objetivo Estratégias 

Melhorar o sucesso 

educativo. 

 

 

 

 Desenvolvimento da consciência fonológica - atividades 

propostas pelo PNEP;  

 Desenvolvimento da linguagem de evocação e 

interação; 

 Participação em projetos inovadores; 
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Melhorar o 

comportamento dos 

alunos (autocontrolo; 

cooperação; 

assertividade). 

 

 

 

 

 

Diversificar 

metodologias de 

ensino/aprendizagem. 

 

 Articulação curricular com a Biblioteca; 

 Promoção da leitura e escrita; 

 Monitorização de casos de insucesso escolar;  

  Grupos temporários de homogeneidade; 

 Assessorias, pares pedagógicos, apoios e tutorias; 

 Manutenção da equipa de acompanhamento 

disciplinar; 

 Implementação de um código de conduta; 

 Fazer cumprir os deveres dos alunos (de acordo com o 

regulamento interno e legislação); 

 Criação de cursos de Educação e Formação 

(CEF/PCA); 

 Visitas de estudo, palestras, mesas redondas, 

trabalhos de investigação; 

 Promover a formação de professores, assistentes 

operacionais e alunos no âmbito da gestão da 

ansiedade, mindfulness, e concentração; 

 Criação de equipa multidisciplinar assente num 

programa de desenvolvimento de competências 

direcionado para encarregados de educação; 

 Criação de um tempo comum entre alunos e Diretor de 

Turma; 

 Sala de Estudo; 

 Sala de Apoio ao Aluno; 

 Aulas de Apoio a Português... 

 

 

Aprendizagens essenciais  

 Melhorar os conhecimentos dos alunos nas diferentes áreas; 

 Reduzir a diferença entre a classificação de frequência e a classificação das 

provas finais; 
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5.1.2. DOMÍNIO: FORMAÇÃO E PRÁTICA EDUCATIVA 

Objetivo Estratégias 

Promover/otimizar a 

articulação vertical entre 

docentes do agrupamento. 

 

Apoiar e incentivar a 

mudança/inovação e o 

trabalho cooperativo. 

 

Promover a autorregulação 

das práticas. 

 

Envolver os alunos em 

práticas de investigação/ 

reflexão/educativas.  

 

 

 Criação de uma plataforma de partilha;  

 Construção de um arquivo digital de recursos 

utilizados por área disciplinar; 

 Dinamização de ações de formação; 

 Articulação dos objetivos dos vários agentes e os 

objetivos organizacionais; 

 Promoção de momentos de reflexão sobre as 

práticas educativas. 

 

Aprendizagens essenciais  

 Motivar os docentes para a inovação/mudança das suas práticas. 

 Partilhar experiências de forma sistemática e contínua nos grupos de trabalho;  

 Reconhecer o trabalho desenvolvido pelos docentes  

 Tornar a escola cada vez mais inclusiva 

5.1.3. DOMÍNIO: ENVOLVIMENTO DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Objetivo Estratégias 

 

 

Estimular a 

corresponsabilização dos 

Encarregados de Educação 

no processo de 

ensino/aprendizagem.  

 

Implicar as famílias na 

promoção de posturas 

 Promoção de ações de formação ou de 

esclarecimento no âmbito do desenvolvimento 

psicológico de crianças e adolescentes, do apoio 

e acompanhamento escolar, da educação 

ambiental, da saúde, da prevenção e segurança 

em caso de acidente e na internet, da 

sexualidade e da prevenção da violência 

doméstica; 

 Implementação de atividades conjuntas, Direção 

e Associação de pais; 
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corretas e das atitudes dos 

alunos face às 

aprendizagens necessárias 

ao sucesso educativo.  

 

Envolver os 

pais/encarregados de 

educação na vida e 

dinâmica escolar. 

 

 Abertura do espaço escolar aos 

pais/encarregados de educação para 

presenciarem as atividades em que os alunos 

participam; 

 Definição de formas rápidas e eficazes de 

comunicação com os Encarregados de 

Educação; 

 Valorização do papel do diretor de turma 

/educador/professor titular como elemento de 

ligação escola-família; 

 Desenvolvimento de projetos e parcerias; 

 Motivação dos encarregados de educação para a 

mudança de atitudes; 

 Formação no âmbito do acompanhamento 

parental; 

 Criação de equipa multidisciplinar assente num 

programa de desenvolvimento de competências 

direcionado para encarregados de educação. 

 

Aprendizagens essenciais  

 Aumentar a participação e o envolvimento dos Encarregados de Educação na 

melhoria dos resultados escolares. 

 Envolver os Encarregados de Educação nas atividades de PAA da Escola 

 Ter Associações de pais/Encarregados de Educação mais ativas, dinâmicas e 

interventivas. 

5.1.4. DOMÍNIO: MELHORIA DO PROCESSO DE AUTORREGULAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

COERENTE. 

Objetivo Estratégias 

Promover a autorregulação 

das práticas. 

 

Desenvolver os meios 

necessários para que o 

agrupamento se transforme 

 Promoção de momentos de reflexão sobre as 

práticas educativas e tomada de decisões 

partilhadas; 

 Divulgação, partilha e reflexão sobre as ações 

desenvolvidas; 

 Implementação de critérios de avaliação por 
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numa comunidade de 

aprendizagem aberta à 

mudança. 

 

Articulação coerente entre 

as metas e objetivos do 

Projeto Educativo e o Plano 

de Atividades. 

disciplinas/ano/área disciplinar; 

 Redefinição das estratégias e critérios de 

avaliação em função dos resultados obtidos; 

 Formação interna e externa. 

 

Aprendizagens essenciais  

 Promover práticas de autorregulação. 

 

 

5.1.5. DOMÍNIO: EDUCAÇÃO INTEGRAL DOS JOVENS E DA SUA FORMAÇÃO PARA A 

CIDADANIA 

Objetivo Estratégias 

 

 Enriquecimento 

cultural; 

 Conhecimento e 

preservação do 

património; 

 Desenvolvimento da 

consciência cívica; 

 Desenvolvimento da 

consciência 

ambiental; 

 Desenvolvimento de 

uma escola 

inclusiva. 

 Promover a 

educação para a 

saúde 

 Visitas de estudo; 

 Clubes/projetos/concursos (enriquecimento 

cultural, etc.); 

 Facilitar a constituição de uma associação de 

estudantes; 

 Participação em atividades/concursos 

artísticos/desportivos; 

 Estabelecer parcerias e protocolos com 

entidades e empresas do meio para o 

desenvolvimento de competências específicas 

de alunos com medidas de suporte à 

aprendizagem e inclusão; 

 Educação Integral dos alunos para a qual 

contribuem todas as disciplinas que compõem as 

áreas curriculares, bem como as actividades de 

complemento curricular e a equipa de 

intervenção da indisciplina; 

 Realização de palestras, ações de informação 
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em grupos/turmas e formação no âmbito da 

educação para a saúde e sexualidade; 

 Dar continuidade ao Projeto de Educação para a 

Saúde e do PRESSE. 

 

Aprendizagens essenciais  

 Melhorar a Adoção, de um modo mais consciente e responsável, de hábitos de 

vida saudáveis 

 Aumentar os fatores de proteção e diminuir os comportamentos de risco dos 

alunos, bem como da restante comunidade escolar, em relação à sexualidade. 

 postura dos alunos face a espaço comum; 

 Desenvolver consciência e atitudes cívicas (de cidadania, de relacionamento 

interpessoal, ecológicas, entre outros). 

 Desenvolver o conhecimento da identidade e património, favorecendo a 

compreensão da interdependência e solidariedade nacionais e internacionais. 

 Educar para a tolerância perante a diferença. 

 

5.2. PROJETOS E PROGRAMAS INTEGRADORES (ver anexo 1) 

O Agrupamento participa em diversos projetos e programas que trazem 

uma mais-valia à escola quer do ponto de vista da inovação quer das boas 

práticas pedagógicas. Esta participação tem sido reconhecida a nível local, 

concelhio, nacional e internacional. Todos os projetos e programas permitem a 

aprendizagem, a diversificação de estratégias e a inovação, contribuindo para a 

criação de ambientes de aprendizagem enriquecedores. 

A aposta no plano de desenvolvimento e internacionalização do 

agrupamento surgiu após reflexão aprofundada sobre as suas necessidades de 

formação e melhoria e tendo em conta os resultados bastante positivos para as 

práticas educativas e aprendizagens oriundas das parcerias Erasmus+ que tem 

desenvolvido nos últimos anos. Entendemos continuar a empreender este tipo 

de iniciativas, tanto na vertente de parcerias entre instituições, como na 

formação de pessoal nas mais variadas modalidades e de acordo com as 

necessidades evidenciadas. Pretendemos também ser uma escola de 

acolhimento para estágios Erasmus estabelecendo assim protocolos com 
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instituições internacionais, possibilitando um trabalho de cooperação, 

veiculando boas práticas e a reflexão sobre as mesmas. 

 

5.2.1. OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS E PAA  

Implementação de um mecanismo interno (instrumentos e procedimentos) que 

promova a tomada de decisões de forma partilhada. 

 

5.2.2. INDICADORES DE SUCESSO/INSUCESSO6 

1) Manter a taxa de abandono escolar, no ensino básico, próxima do valor 

zero, assegurando a permanência dos alunos até ao final do terceiro ciclo; 

 

2) Reduzir em 20% o diferencial entre a média de classificação interna de 

frequência e a média das classificações em provas finais nacionais, sendo 

este parâmetro imposto pelo Ministério da Educação e Ciência; 

 

3) Aproximar os resultados obtidos pelos alunos do agrupamento em provas 

finais nacionais, da média nacional; 

 

4) Aproximar os resultados da média final, relativamente às taxas de sucesso 

em todos os ciclos situada na última avaliação nos 90,5%, para uma taxa 

de sucesso de 91%, resultados apurados após a agregação do 

agrupamento, referente à transição dos alunos;  

 

5) Intensificar a oferta formativa do Agrupamento com recurso a projetos de 

natureza vocacional, percursos curriculares e envolvimento da comunidade 

ao nível da formação e educação de adultos sem prejuízo da rede escolar 

relativa à oferta educativa/formativa que venha a ser definida com os 

serviços competentes do ME; 

 

6) Desenvolver uma matriz curricular do agrupamento que garanta: 

                                                           
6 De acordo com o contrato de autonomia. 
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a. O cumprimento do currículo nacional; 

b. Articulação entre todos os ciclos de ensino; 

c. Integração de áreas curriculares de cariz local e regional respeitando 

os núcleos essenciais definidos a nível nacional e utilizando os 

recursos humanos disponíveis no AE/E. 

d. Gestão eficiente das potencialidades do capital humano e das 

características físicas do agrupamento; 

e. Gestão flexível do currículo; 

f. Articulação coerente entre o currículo e o Plano de Atividades; 

g. O sucesso dos alunos com medidas de suporte à aprendizagem e 

inscritas nos respetivos relatórios técnico-pedagógicos (RTP). 

 

7) No contexto da internacionalização temos como objetivo estratégico: 

assegurar o estabelecimento de parcerias, protocolos e projetos internacionais 

de acordo com os seguintes indicadores de avaliação: i) número de protocolos 

e parcerias celebrados com outras instituições; ii) número de projetos 

desenvolvidos; iii) nível de satisfação dos projetos desenvolvidos. Pretende-se 

assim, especificamente: 

a)  Promover a criatividade, a competitividade salutar, o espírito 

empreendedor; 

b) A celebração de dias festivos associados a tradições locais, nacionais ou 

internacionais e valorização de momentos históricos, com o intuito de 

motivar os alunos para a aprendizagem e conhecimento da história 

nacional e universal, através da dinamização de atividades que os 

envolvam ativamente e estimular a sua interação com a comunidade 

educativa, promovendo a dinâmica escolar;  

c)  A promoção nos jovens de princípios de cidadania e solidariedade, 

através da partilha de conhecimentos, de tradições, costumes;  

d) Dinamização de equipas interdisciplinares de apoio e acompanhamento 

aos projetos;  

e)  Elaborar candidaturas e desenvolver projetos de cariz internacional 

como forma de proporcionar aos alunos novos desafios em contexto 

europeu.  
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6. OPERACIONALIZAÇÃO DO PE 

 Identificação das necessidades e problemáticas reais e contextualizadas 

do Agrupamento nomeadamente: 

o Maior articulação entre departamentos; 

o Construção de um currículo integrado partindo de temas 

geradores que criem novas dinâmicas de trabalho e partilha 

projectados no plano de turma; 

o Difusão, partilha e inclusão de toda a comunidade escolar das 

experiencias e práticas resultantes dos projetos Erasmus; 

 Incremento na articulação entre ciclos vertical e horizontal; 

 Elaboração e análise de inquéritos/questionários para alunos e 

encarregados de educação sobre aspetos formais de funcionamento do 

agrupamento; 

 Estabelecer calendarização sobre as diferentes etapas de análise dos 

resultados do PE, englobando a sua partilha e difusão. 
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GLOSSÁRIO: 

Erasmus+ - Programa Erasmus+ visa melhorar a qualidade e reforçar a dimensão europeia da 

educação, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário; 

 

P.A.A. – Plano de Anual de Atividades; 

 

PNEP- Sigla do Plano Nacional de Ensino do Português; 

 

PRESSE- Sigla do Programa Regional de Educação Sexual e Saúde Escolar, promovido pela 

Administração Regional de Saúde do Norte; 

 

Macrosistémicas – termo que designa o sistema mais alargado em termos dos contextos de 

vida de qualquer individuo do agrupamento; 

 

Mesosistémicos - termo que se refere aos elos e aos processos entre dois ou mais ambientes, 

nos quais os indivíduos se desenvolvem, isto é, a interação entre os diversos microssistemas; 

 

N.E.E.- Sigla que designa, Necessidades Educativas Especiais; 

 

Microsistémicos – termo que designa o contexto mais próximo em que os indivíduos do 

agrupamento participam; 

 

MISI - É o sistema de informação onde são recolhidos dados da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, das escolas públicas tuteladas pelo Ministério da Educação e 

Ciência (MEC), escolas privadas com contrato de associação, escolas privadas com contrato 

de patrocínio, escolas privadas profissionais da área de Lisboa e Vale do Tejo e de todas as 

outras escolas privadas que manifestem interesse em facultar dados ao MEC por esta via; 

 

O.E. – Orçamento de Estado; 

 

P.E. – Projeto Educativo; 

 

S.W.O.T. – Acrónimo que significa, Strengths (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 
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ANEXO 1 - PROJETOS PARA O ANO LETIVO 2018/2019 

 

Projetos/program

as 
Descrição 

Período de 

vigência 
Divulgação 

 

Eco-Escolas 

Atividades no 

âmbito do 

ambiente e da 

sustentabilidade. 

Permitiu ganhar 

o Galardão e a 

bandeira.  

 

Inscrição anual 

 

-Site eco-escola  

 

-Página facebook  

 

Clube Europeu 

Projeto com 

financiamento 

DGESTE. 

Promove o 

conhecimento e 

a tolerância entre 

os alunos 

 através de 

pesquisas, 

trabalhos, 

palestras sobre 

os países, 

culturas e 

línguas 

europeias. 

 

 

Anual 

 

-Publicação no sítio da escola 

-Blogue do clube europeu 

-Exposições 

 

Projeto Erasmus+ 

Projetos 

enquadrados no 

objetivo do PE 

referente à 

internacionalizaç

ão do 

agrupamento. 

 

Anual 

Bianual 

Trianual 

 

-Publicação no sítio da escola 

-Blogue do clube europeu 

-Exposições  

-Jornais locais 

-Relatórios das mobilidades 

https://www.aemourerneiva.com/e

rasmus 
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 Promove a 

comunicação 

entre 

comunidades 

educativas a 

nível local, 

nacional e 

europeu. 

Anual. -Realização de notícias para a 

página do facebook do 

Agrupamento 

-Exposições: “Mathematical 

Christmas Cards” e “Tessellation in 

Europe 

 

Clube de 

Hortofloricultura/

CEF de 

Jardinagem  

Sensibilização 

dos participantes 

para o impacto 

que suas 

ações no meio 

ambiente, 

estimulando 

novos hábitos e 

atitudes, para 

que através de 

ações práticas, 

ocorram 

mudanças de 

comportamento a 

favor de um 

Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

Anual. 

-Visitas guiadas à horta 

-Participação no concurso anual -

Hortas Escolares Bio promovido 

pela AGROBIO e ABAE 

-Divulgação de notícias nos 

meios de comunicação local e 

regional – impressa escrita 

-Divulgação das atividades da 

horta na página web do 

agrupamento, facebook  

-Divulgação na plataforma da 

ABAE  

-Alguns sítios onde é possível 

acompanhar o trabalho 

desenvolvido: 

http://www.correiodominho.com/n

oticias.php?id=71675  

https://www.facebook.com/Hortas

BioNasEcoEscolas 

http://hortasbio.abae.pt/index.php

?p=horta&id=211 

 

 

Rádio Escolar 

Visa divulgar as 

atividades 

realizadas no 

agrupamento 

procurando 

estimular o gosto 

 

Anual 

 

-Participação em festas e 

atividades   

-Realização e divulgação de 

concursos  

 -Divulgação de atividades e 

http://hortasbio.abae.pt/index.php?p=horta&id=211
http://hortasbio.abae.pt/index.php?p=horta&id=211
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pela imprensa 

falada, pela 

expressão oral e 

a proximidade da 

escola com a 

comunidade 

escolar.  

 

efemérides em articulação com 

os vários parceiros da 

comunidade educativa  

-Cooperação em atividades que 

exijam o uso do equipamento da 

rádio  

 

 

Origami 

Tem como 

objetivos ocupar 

os tempos livres 

dos alunos, de 

uma forma 

criativa, 

formativa e 

organizada; 

proporcionar aos 

alunos situações 

de ensino - 

aprendizagem, 

formais e 

não formais, que 

fomentem a 

expressão de 

interesses e 

aptidões em 

domínios diversifi

cados; incutir aos 

alunos o 

reconhecimento 

do valor social do 

trabalho e 

promover 

o sentido de 

entreajuda e 

cooperação 

 

Anual. 

 

-Decoração da sala do aluno   

-Decoração da Biblioteca da 

escola 

-Exposições 
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Clube de Xadrez 

Melhorar  o 

sucesso 

educativo 

Melhorar o 

comportamento 

dos alunos 

Educação 

Integral dos 

jovens e da sua 

formação para a 

cidadania. 

 

 

Anual 

 

-Jogos 

-Estabelecer contactos com 

outras escolas 

-Estabelecer contactos com 

clubes de xadrez 

-Realização de torneios internos 

 

 

Clube da 

Meteorologia 

Desenvolver 

técnicas de 

análise e 

previsão meteoro

lógica e 

sensibilizar para 

o estudo da 

meteorologia e 

da sua 

importância 

como ferramenta 

de  análise das 

alterações 

climáticas. 

 

 

Anual 

 

-Email do clube  

-Comunicação social  

-Departamentos 

-Cartazes  

-Relatório científico da atividade 

 

Oficina Criativa 

Estimular a 

criatividade e o 

sentido crítico 

individual de 

cada aluno; 

promover uma 

ocupação não 

apenas lúdica, 

mas também útil 

 

Anual. 

 

-Exposição de trabalhos 

-Facebook e página da Escola 
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à formação 

alunos; identificar 

conceitos em 

obras artísticas; 

identificar 

técnicas e 

instrumentos e 

ser capaz de os 

aplicar com 

correção e 

compreender o 

fenómeno 

artístico numa 

perspetiva 

científica. 

 

 

Clube de 

Cerâmica 

- Tornar a escola 

mais atrativa e 

humanizada, 

proporcionando 

oferta 

diversificada de 

atividades lúdico-

pedagógicas aos 

alunos. 

- Fomentar nos 

alunos o prazer 

pela descoberta, 

estimular a 

criatividade e 

apurar o sentido 

estético.  

- Pretende-se 

ainda com esta 

atividade criar 

espaços de 

 

Anual 

 

-Exposições temporárias 

-Facebook e página da Escola 
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realização 

pessoal dos 

alunos, 

reforçando os 

laços afetivos 

com a escola. 

 

Clube Ciência 

Viva na Escola 

O Clube Ciência 

Viva na Escola é 

um espaços de 

ciência abertos a 

toda a 

comunidade, 

para promover o 

acesso a práticas 

científicas 

inovadoras. 

 

 

Inscrição 

 

PRESSE Promove a 

formação, 

informação e 

sensibilização da 

comunidade 

educativa no 

âmbito da 

Educação para a 

Saúde e 

Ambiental; 

melhora a 

qualidade e de 

vida da 

comunidade 

educativa; facilita 

a circulação e o 

acesso à 

informação. 

 

 

Anual 

 

-Exposição no placard 

-Facebook e página da Escola 
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Desporto escolar 

Atividades 

promotoras do 

desporto e da 

educação física. 

 

 

Anual 

 

-Facebook e página da Escola 

 

Escola + Verde 

Atividades para a 

promoção de 

comportamentos 

geradores de 

princípios de 

responsabilidade 

social na busca 

de soluções mais 

sustentáveis. 

Atividade 

desenvolvida em 

parceria com a 

Câmara 

Municipal de Vila 

Verde. 

 

Anual. 

 

-Blog da Escola+ Verde da  

-Câmara Municipal 

-Sítio das Escolas 

 

 

 


