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1. Introdução 
 

Num tempo em que se vive sob a égide da globalização e da mudança, importa observar as profundas e 
complexas transformações que se vão operando na sociedade a nível económico, social, cultural e político. 

Importa perceber, ainda, que o sistema educativo não pode ignorar os contextos dessa mudança. Pelo contrário, 
deve refletir sobre eles e acompanhar o processo de transformação social de forma progressiva, sustentada e 
responsável. 

Que papel está reservado, então, à escola? 
Em primeira instância, cabe-lhe educar para uma pedagogia capaz de mobilizar o conhecimento e de o colocar ao 

serviço dos alunos e das comunidades aprendentes. Uma pedagogia que desperte vontades: de cooperar, de 
empreender, de construir. Uma pedagogia que permita a travessia da ponte que separa o agora do amanhã. É agora, 
no presente, que se constrói o futuro. É potenciando o estabelecimento de redes diversificadas de conhecimento e 
preparando para responder aos desafios prementes daqueles que mais precisam de um apoio especial, que se 
constrói uma escola à medida das legítimas expetativas de todos – professores, encarregados de educação e alunos. 

Por fim, não o esqueçamos, a escola deve ser um lugar social de promoção do encontro humano. Um lugar onde 
se convoca o diálogo, a participação, a partilha de interesses e objetivos comuns, visando fomentar a integração 
social, valorizar a educação para a cidadania, reforçar a autonomia pedagógica e implementar o plano de ação 
estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens. 

Importa, pois, renovar a escola, rumo a um sucesso autêntico feito de um ensino dedicado e de uma 
aprendizagem efetiva, num espaço que se quer essencialmente cultural. 

Educar, Construir, Renovar. Estes são os pilares conceptuais do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas 
Gândara Mar. Um projeto capaz de se afirmar como um instrumento de gestão coerente, um guia para toda a 
comunidade escolar. Um documento necessariamente flexível que se constitui bússola e astrolábio de uma escola 
que pretende pautar-se pela qualidade. 

 

2. Caracterização do Agrupamento de Escolas Gândara Mar 
 

O Agrupamento de Escolas Gândara Mar distribui-se por duas freguesias – Tocha e Sanguinheira – que 
pertencem ao concelho de Cantanhede. 

Situado na vila da Tocha, este agrupamento tem como sede a Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar e 
integra os jardins de infância da Tocha e da Sanguinheira e as Escolas do 1.º Ciclo da Tocha, Sanguinheira e 
Gesteira. 

 
2.1. Órgãos de Gestão e Administração – Organograma 
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3. Caracterização das Escolas do Agrupamento 
 

3.1. Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar 
 

3.1.1. Nota Histórica 
Inicialmente, este estabelecimento de ensino funcionou provisoriamente numas instalações cedidas pelo Hospital 

Rovisco Pais, situado na rua do Preventório n.º 69. Posteriormente, já em 1989, as instalações foram transferidas 
para um novo edifício situado na vila da Tocha, onde funciona até aos dias de hoje. 
 
3.1.2. Patrono 

Diz a tradição que Juan Garcia Bacelar, fidalgo galego, natural de Pontevedra, terá invocado Nossa Senhora d’ 
Atocha quando, ainda muito jovem, se achou na eminência de cair num precipício. Desesperado, terá prometido a 
Nossa Senhora que mandaria edificar uma ermida num local deserto, caso se salvasse, o que veio a verificar-se. Os 
seus dez anos de idade não lhe permitiram, porém, cumprir o seu voto, de imediato. 

Mais tarde, D. Juan Garcia Bacelar veio viver para Portugal tendo-se instalado em terras do Mosteiro de Santa 
Cruz, em Coimbra. Foi nessa altura que decidiu cumprir a sua promessa. Achando um sítio propício, em território da 
Gândara, conhecido pela Quinta da Fonte Quente, correspondente ao local onde se encontra atualmente o Hospital 
Rovisco Pais, mandou aí erguer uma ermida que logo se transformou em lugar de culto e de peregrinação. A 
devoção das gentes que ali afluíam atribuiu a Nossa Senhora d’ Atocha vários milagres que se foram revelando 
naquela ermida. 

Por seu turno, a Congregação do Mosteiro de Santa Cruz também se tornou devota de Nossa Senhora d’ Atocha 
e, vendo que a ermida era demasiado pequena para os peregrinos, mandou construir, por sua própria iniciativa, em 
1645, uma igreja num outro lugar não muito distante daquele. Mais tarde, a imagem da Padroeira foi transferida da 
ermida para a nova igreja – correspondente à atual igreja matriz da vila – tendo sido entronizada em julho de 1670. 

Conta-se que no largo, em torno da nova igreja, começaram a surgir vendedores e, a partir de então, foram 
edificadas as primeiras habitações naquelas paragens. 

 
3.1.3. Caracterização Física 

O edifício da escola sede é composto por dois blocos que se destinam exclusivamente a atividades letivas; um 
bloco onde funcionam os serviços de administração escolar, a sala de professores, as salas da Direção, a 
reprografia, a biblioteca e algumas salas ocupadas por atividades letivas; um bloco destinado ao funcionamento do 
refeitório, sala de funcionários, o Centro de Ocupação de Jovens (C.O.J.), o bar e uma sala de restauração; os 
antigos balneários; o pavilhão gimnodesportivo e três salas pré-fabricadas. 

No vasto espaço circundante, foram construídos dois polidesportivos onde podem ser praticadas diversas 
modalidades e um campo para a prática de voleibol de praia, ao ar livre. 

 
Organização dos Espaços 

Bloco A Bloco B Bloco C Bloco D Bloco E Gimnodesportivo 
3 – Salas de 
multimédia 

2 – Salas Educação 
Tecnológica 

2 – Salas de E.V./ 
Ciências Natureza 

3 – Salas de aulas 1 – Sala de convívio 
Alunos 

1 – Sala Psicologia 

1 – Sala de recursos 2 – Salas de 
Ciências Gerais 

1 – Arrumo de 
Ciências Natureza 

 1 – Sala de A.T.L. 1 – Sala do CRI 

1 - Biblioteca  1 – Anexo às 
Ciências Gerais 

2 – Salas de 
Seminário 

Portaria 1 - Bufete 1 – Sala do PES 

2 – Arrumos didáticos 2 – Arrumos de 
Trabalhos Oficinais 

 3 – Salas de aulas 1 – Cabine da 
Portaria 

1 – Sala de 
Funcionários 

1 – Arrumo sala PES 

1 – Sala de 
Professores 

1 – Arrumo material 
de limpeza 

1 – Sala de aula  1 - Papelaria 2 – Salas de aulas 

1 - PBX 1 – Sala de Apoios 
Educativos 

2 – Salas de 
Trabalhos Manuais 

 1 – Sala refeições 
de Professores 

1 – Campo de jogos 

 1 - Secretaria 1 - Arrecadação 2 – Arrumos de 
Trabalhos Manuais 

 1 – Arrecadação do 
Bufete 

2 - Arrumos 

2 – Salas de DT 5 – Salas de aulas 1 – Trabalhos Oficinais  1 - Cozinha 2 – Balneários 
Professores 

1 – Conselho 
Executivo 

1 – Sala de 
Matemática 

1 – Arrumo de 
Trabalhos Oficinais 

 1 – Arrecadação da 
Cozinha 

6 – Balneários dos 
alunos 

1 – Conselho de 
Gestão 

 1 – Arrumo de 
trabalhos limpeza 

 1 – Vestíbulo da 
cozinha 

1 – Sala de 
termoacumulador 

1 – Arrecadação 
Geral 

   1 – Sala de aula 
Restauração 

1 - Enfermaria 

1 - Reprografia    1 - Refeitório 1 – Sala de 
operadores 

     2 – Campos 
exteriores 
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3.2. Escolas do 1.º Ciclo de Ensino Básico e Jardins de Infância 
 
3.2.1. Tocha 

A Escola do Ensino Básico com Jardim de Infância da Tocha situa-se na Freguesia da Tocha e é constituída por 
sete salas de aula e uma sala de direção/reunião/apoio. Existe ainda um espaço destinado a refeitório. 

O jardim de infância é constituído por três salas e um salão polivalente onde são servidas as refeições e onde 
se desenvolvem as atividades da componente de apoio à família. No exterior, existem dois campos de jogos, um 
pátio de recreio e dois parques infantis – um des t inado às crianças do 1.º c iclo e outro às crianças do jardim de 
Infância. 

 
3.2.2. Sanguinheira 

Esta escola situa-se no lugar e freguesia da Sanguinheira, junto à estrada que liga a Tocha a Cantanhede. 
Pertence ao Plano dos Centenários e é constituída por duas salas de aula, uma sala de recursos construída no 
telheiro, um refeitório e um logradouro. 

O jardim de infância é a construção escolar mais recente do agrupamento, inaugurada em setembro de 2007. 
Possui duas salas de atividades, um gabinete, uma sala para a componente de apoio à família, uma despensa, uma 
sala de refeições e uma cozinha. No exterior, existe um parque infantil e um quadrado de areia fina. 

 
3.2.3. Gesteira 

Esta é uma escola que pertence à freguesia da Sanguinheira. O edifício foi construído no âmbito do Plano dos 
Centenários e possui duas salas de aula, dois átrios, um telheiro e uma área descoberta para recreio. 

Em suma, sublinha-se que todas as escolas/jardins de infância do agrupamento oferecem boas condições de 
segurança, uma vez que se encontram protegidas por um muro com uma rede alta. 

 
3.3. Enquadramento Geográfico 
 

A escola sede do agrupamento situa-se na vila da Tocha, no litoral da região centro, na zona designada por 
Gândara. Dista 7 km da Praia da Tocha (anteriormente designada por Palheiros da Tocha), 16 km de Cantanhede, 22 
km da Figueira da Foz e 40 km de Coimbra. Embora se caracterize por uma forte ruralidade, é um meio 
geograficamente privilegiado, com planícies, mancha verde envolvente, paisagem protegida, lagoas e nascentes, 
além da sua proximidade do mar e de diversos centros urbanos.  

 
3.4. Enquadramento Socioeconómico 
 

A maior parte da população abrangida pelo Agrupamento de Escolas Gândara Mar é idosa, vivendo 
essencialmente de uma pequena reforma e de uma reduzida atividade complementar, ligada ao setor primário. A 
população em idade ativa distribui-se pelos setores secundário e terciário, havendo ainda muitas pessoas a viver de 
benefícios sociais, sem estarem associadas a qualquer atividade produtiva. 

 
3.4.1. Agricultura, Pecuária e Pescas 

A região apresenta uma grande riqueza em água, permitindo a transformação dos solos pobres e arenosos em 
boas áreas agrícolas que paulatinamente têm sido votadas ao abandono, ou transformadas em áreas florestais.  

A agricultura, de características minifundiárias e a pecuária, de pequena dimensão, são atividades que ocupam, 
atualmente, um reduzido número de pessoas. 

No âmbito da pesca, destaca-se a arte xávega que é exercida sobretudo no período primavera/verão e que ocupa 
uma reduzida franja da população. 

 
3.4.2. Comércio, Indústria e Turismo 

O comércio é diversificado mas de dimensão reduzida. Na vila realiza-se uma feira bimensal, bem como um 
mercado, aos domingos, muito frequentado quer pelos habitantes do concelho quer dos concelhos vizinhos. 

Parte das empresas está concentrada na zona industrial das Berlengas. Trata-se de uma indústria com alguma 
expressão significativa para o desenvolvimento da região. 

Constituem principais polos de atração turística e fontes de receita, o litoral da Tocha com as suas praias, lagoas 
e respetiva mata florestal. 
 
3.4.3. Serviços 

Adequados às necessidades dos habitantes da freguesia, destacam-se os serviços de saúde, de alimentação, de 
educação e de proteção da população.  
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3.5. Enquadramento Sociocultural e Recreativo 

Na área de influência do agrupamento, existem diversas associações de cariz cultural, recreativo, desportivo e 
social com as quais se estabelecem protocolos e/ou parcerias. Atualmente destacam-se a Associação Recreativa e 
Cultural 1.º de Maio, a Associação de Desenvolvimento Progresso e Vida da Vila da Tocha, a Comissão de Compartes 
e a Cooperativa Agrícola da Tocha.  

 

3.6. Caracterização dos Recursos Humanos 

Cerca de 75 professores com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos percorrem, diariamente, em média, 
15 Km para trabalharem no agrupamento. Todos são professores do quadro de agrupamento ou de escola. À 
semelhança do pessoal docente, também os cerca de 30 funcionários apresenta a mesma média de idades. Na sua 
maioria, pertencem ao quadro do agrupamento e percorrem cerca de 3 km para se deslocarem para o seu local de 
trabalho. O tempo de serviço – 30 anos – é, em média, igual para o pessoal docente e o não docente. 

 
  

13-14 
 

14-15 
 

15-16 
 

16/17 
Total de Alunos 699 680 647 654 
Total de Docentes 76 71 72 79 
Docentes do Ensino Especial 4 4 4 4 
Assistentes Técnicos 7 7 7 7 
Assistentes Operacionais 25 25 25 25 

  
3.7. Oferta Educativa do Agrupamento 

O Agrupamento assegura, em primeira instância, o ensino regular. Contudo, atendendo às características do meio 
e da população escolar, preocupa-se em diversificar a sua oferta educativa através de cursos profissionais técnicos e 
de cursos vocacionais, de forma a conseguir as respostas adequadas às solicitações da comunidade aprendente.  

 
3.7.1. Projetos de Desenvolvimento Educativo 
 
3.7.1.1. Componente de Apoio à Família (C.A.F.) 
 

A educação pré-escolar proporciona atividades educativas e apoio à família, designadamente no âmbito de 
atividades de animação socioeducativa, sendo a participação familiar no âmbito da C.A.F. determinada pelos 
Serviços de Ação Social Escolar da Câmara Municipal de Cantanhede. 

A C.A.F. faz parte integrante da educação pré-escolar e dos objetivos a prosseguir pelos jardins de infância, 
sendo assegurada pelo Ministério de Educação, em cooperação com outros intervenientes, nomeadamente as 
associações de pais e as autarquias, através de protocolos de cooperação. 

Aos educadores de infância titulares de grupo compete zelar pela supervisão pedagógica e 
acompanhamento das atividades da componente de apoio à família. 

 
3.7.1.2. Atividades de Enriquecimento Curricular  

É preocupação deste agrupamento de escolas assegurar as atividades de enriquecimento curricular. 
O plano de atividades inclui inglês, educação para a ciência, tecnologias da informação e comunicação (TIC), 

expressão musical, escola/meio, educação para a cidadania e expressão plástica e visual. 
Os professores titulares de turma procedem à supervisão pedagógica das atividades extracurriculares, tendo em 

conta o seu acompanhamento através de reuniões com os respetivos professores dinamizadores e a avaliação das 
referidas atividades. 

 
3.7.2. Promoção da Educação para a Saúde 

O Projeto de Educação para a Saúde define as linhas de orientação e as temáticas a abordar de acordo com a 
legislação em vigor. Tais temáticas incidem, prioritariamente, sobre a alimentação e atividade física, consumo de 
substâncias psicoativas, sexualidade, infeções sexualmente transmissíveis (designadamente VIH-SIDA), violência em 
meio escolar e prevenção rodoviária. 

Os projetos a desenvolver devem ser concebidos em articulação com as famílias e com as instituições de saúde 
do concelho, tendo em conta as necessidades mais prementes. As temáticas devem ser desenvolvidas, no âmbito 
dos conselhos de turma, de forma transversal, por todas as disciplinas do curriculum. 

3.7.3. Plano Nacional de Leitura (PNL) 

O Plano Nacional de Leitura tem como objetivo central elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o 
país a par dos nossos parceiros europeus. 
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Destina-se a criar condições para que os portugueses possam alcançar níveis de leitura em que se 
sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita e, em qualquer circunstância da vida, possam interpretar a 
informação disponibilizada pela comunicação social, aceder aos conhecimentos da Ciência e desfrutar das grandes 
obras da Literatura. 

Considerando a leitura como uma das capacidades mais importantes do ser humano e uma das condições de 
autonomia e sucesso na vida, o agrupamento definiu, entre outros objetivos, o de proceder à sua promoção e 
valorização, bem como à definição de um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. 

 
3.7.4. Ciência para Pequenitos 

Este projeto, que tem como lema “Mexer para compreender e intervir” destina-se, principalmente, a alunos dos 
jardins de infância e do1.º ciclo e tem como propósito familiarizar os alunos destas faixas etárias com a Ciência em 
geral e com a Física e Química em particular. Manipular materiais do quotidiano mas com um “olhar” científico, 
brincar com experiências de Ciência fáceis de executar, divertidas e, sempre que possível, integradas nos conteúdos 
programáticos de cada ano de escolaridade, de modo a estimular o raciocínio científico, é o que se propõe. Tem 
como objetivos: estimular a curiosidade científica, a imaginação, o prazer de descobrir, possibilitando o despertar 
para novas áreas do conhecimento; fomentar a capacidade de criação de um espaço/projeto de forma a gerar a 
mudança de atitudes, valores, padrões de comportamento e alargamento dos conhecimentos e competências; 
promover autonomia, dignidade e relacionamentos sociais. 

Regista-se que o projeto é implementado, com sucesso, sobretudo, nas aulas de atividades de enriquecimento 
curricular. 

 
3.7.5. Ecoescolas 

É um programa vocacionado para a Educação Ambiental e para a Cidadania. Tem como lema “Um futuro feliz é 
construído por cada um”. Visa encorajar ações e reconhecer o trabalho desenvolvido pelas escolas do agrupamento 
em benefício do ambiente. 

Uma ecoescola é uma escola que olha para o futuro, que caminha rumo ao desenvolvimento sustentável e 
respeita o ambiente. Os seus objetivos contribuem para a melhoria global do ambiente da escola e da comunidade, 
para uma tomada de consciência de simples atitudes individuais e, no seu conjunto, para melhorar o ambiente global. 
 

3.7.6. Secção Europeia de Língua Francesa (SELF) 
 

Na Europa, numerosos países já implementaram no seu sistema educativo as secções europeias ou classes 
EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère), ou seja, de Ensino Integrado de 
Língua Estrangeira (EILE), CLIL (Content and Language Integrated Learning). Este projeto pressupõe o ensino de 
toda ou de uma parte de uma disciplina em Língua Estrangeira (DNL – disciplina não linguística). Ao abrigo do 
estipulado no Protocolo de Cooperação, entre o Ministério da Educação da República Portuguesa e o Ministério da 
Educação da República Francesa, assinado em 10 de abril de 2006, em Paris, e de acordo com o Documento 
Enquadrador das Secções Europeias de Língua Francesa, aprovado em 3 de julho de 2006 por despacho da SEE, a 
Escola Básica do 2.º, 3.º Ciclos e Secundário João Garcia Bacelar integrou este projeto no ano letivo 2006/2007, com 
a abertura de duas secções europeias, tendo como disciplinas não linguísticas (DNL) a Educação Tecnológica e a 
Geografia. Após essa fase experimental e, tendo em conta a avaliação positiva levada a cabo pelos serviços 
envolvidos (ex-DGIDC, ex-DREC e IFP), o projeto tem tido continuidade e tem sido anualmente renovado, de acordo 
com as regras e as orientações estabelecidas no enquadramento em vigor – Protocolo de Cooperação Educativa 
luso-francês e Documento Enquadrador das SELF em Portugal, ambos de 2006. Esta renovação tem implicado a 
inclusão não só de novas turmas, como também de outras disciplinas não linguísticas. 

No ano letivo 2007/2008, a escola organizou o 1.º Encontro Nacional de SELF, em colaboração com a Embaixada 
de França, com a DREC e a DGIDC, no dia 9 de maio de 2008. Esta iniciativa conjunta do Ministério da Educação 
Português e do Instituto Francês de Portugal tem por base o interesse na melhoria da aprendizagem da Língua 
Francesa e aponta para o favorecimento do multilinguismo, já que as Secções Europeias permitem o 
desenvolvimento do trabalho colaborativo e interdisciplinar, uma maior abertura cultural, favorecem a inovação 
pedagógica e conferem uma dimensão europeia às escolas e uma imagem de modernidade e de abertura ao mundo 
exterior. 

 
3.7.7. Projetos Centrados nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
 

A Página WEB escola, o Wikijornal “Boa Onda” e a Plataforma Moodle são instrumentos do conhecimento digital 
que integram a atual gramática escolar. Tais instrumentos visam a inovação das aprendizagens e o combate ao 
insucesso e ao abandono escolares. 
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3.7.8. Biblioteca Escolar 

A biblioteca escolar, enquanto estrutura pedagógica integrada no processo educativo, está ao serviço de toda a 
comunidade, potenciando múltiplas situações de apoio a práticas de desenvolvimento curricular, de acesso à 
informação, de enriquecimento cultural e de âmbito recreativo. Orienta a sua ação para o desenvolvimento do 
curriculum, das literacias, para a descoberta do prazer de ler e escrever e para o aprofundamento das culturas cívica, 
científica, tecnológica e artística.  

A biblioteca escolar congrega diversos projetos, funcionando como polo aglutinador e impulsionador, ao promover 
práticas pedagógicas e organizacionais inovadoras, destinadas a todos os ciclos de ensino. Disponibiliza recursos 
para todos os utilizadores e induz metodologias construtivas da aprendizagem. Para além de potenciar a aquisição 
de conteúdos, fomenta ainda o desenvolvimento das competências necessárias para a autoformação e a 
aprendizagem ao longo da vida. 

A biblioteca escolar desempenha funções de natureza educativa, informativa, cultural e recreativa, pelo que ajuda 
a escola no cumprimento de metas tão importantes como o desenvolvimento das literacias, a ocupação útil dos 
tempos livres e o apoio à formação dos alunos e dos docentes. 

 
3.7.9. Educação Especial 
 

A Educação Especial constitui uma resposta da escola a alunos com necessidades educativas resultantes de 
limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de 
alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 
comunicação, aprendizagem, mobilidade, autonomia, relacionamento interpessoal e participação social. 

A Educação Especial rege-se pelos seguintes princípios: 
 - princípio da universalidade do direito, que implica que os apoios a assegurar sejam acessíveis a todos os alunos 
que deles possam necessitar; 
- princípio da autodeterminação que implica o respeito pela autonomia pessoal, tomando em consideração não 
apenas as necessidades do aluno mas também os seus interesses e preferências, criando oportunidades para a sua 
participação na tomada de decisões; 
 - princípio da inclusão, que implica não só a colocação preferencial dos alunos no mesmo contexto educativo que os 
seus pares, mas também a sua participação nas mesmas atividades; 
-  princípio da individualização que implica um planeamento especializado para o aluno de modo a que os apoios 
possam ser decididos caso a caso, de acordo com as suas necessidades específicas, interesses e preferências; 
- princípio da funcionalidade dos apoios que implica que estes tenham em conta o contexto de vida do aluno. Os 
apoios devem ser os necessários e suficientes para proporcionar um adequado desempenho na escola, no trabalho, 
na vida da comunidade e na vida social de modo a promover a autonomia, o acesso à plena inclusão e à máxima 
participação em função dos seus interesses e capacidades; 
- princípio da transitoriedade das medidas de apoio mobilizadas que se traduz na flexibilidade da gestão e 
organização das oportunidades proporcionadas por estas medidas. 

O grupo disciplinar de Educação Especial é constituído por quatro docentes do grupo 910 que desenvolve a sua 
ação em estreita e continuada articulação entre todos os intervenientes (Direção, pais/encarregados de educação, 
docentes, técnicos, serviços e instituições da comunidade). Neste sentido, e a partir do planeamento centrado na 
pessoa, esta equipa promove parcerias e protocolos e atua de forma intencional e estruturada como equipa de apoio 
à inclusão educativa e social, ao sucesso educativo, à autonomia, à estabilidade emocional, à promoção da 
igualdade de oportunidades, à preparação para o prosseguimento de estudos/Transição para a Vida Pós-Escolar 
(TVPE). Em suma, ao desenvolvimento e à autodeterminação das crianças e jovens apoiados. 
 
3.7.9.1. Metas e Estratégias 
 
Meta 1: Promover a inclusão educativa e social, o sucesso educativo e a autodeterminação dos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE); 
Estratégias: 
- Promoção de práticas de articulação e do trabalho colaborativo entre os diferentes intervenientes (docentes, família, 

técnicos e comunidade local) no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com NEE; 
- Reforçar as relações entre a escola e as famílias de modo a corresponsabilizar os pais/encarregados de educação 

pelo processo educativo dos alunos com NEE, aumentando a taxa de participação efetiva na vida escolar dos seus 
educandos. 

 
Meta 2: Promover ações de sensibilização dirigidas a docentes/pessoal não docente, técnicos, família e comunidade 
educativa em geral para a implementação das respostas educativas adequadas aos alunos com NEE; 
Estratégias: 
- Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) com a participação de toda a 

comunidade escolar; 



 

9  

______________________________ 
Projeto Educativo do Agrupamento – 2016 

Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

- Propor ações de formação no âmbito das NEE. 
 
Meta 3: Dinamizar e promover a celebração de parcerias e protocolos com autarquias, serviços, empresas e 
instituições, tendo em vista a preparação da transição para a vida ativa dos alunos com NEE no âmbito do Plano 
Individual de Trabalho (PIT). 
Estratégia: 
- Assinatura de protocolos e parcerias, no sentido de garantir treino laboral num local de trabalho, atividades de vida 
autónoma e de participação na comunidade. 

3.7.10. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 
 

Trata-se de um projeto que desenvolve uma parceria com o agrupamento, considerando a legislação em vigor, 
visando dar-lhe apoio no âmbito da Psicologia e da transição para a vida pós-escolar e terapias (ocupacional, da fala 
e fisioterapia). 

3.7.11. Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) 

Os serviços de psicologia e orientação asseguram, na prossecução das suas atribuições, o 
acompanhamento do aluno, individualmente ou em grupo, ao longo do processo educativo, bem como o 
apoio ao desenvolvimento do sistema de relações interpessoais no interior da escola e entre esta e a 
comunidade. 

3.7.12. Desporto Escolar 

A prática desportiva nas escolas, para além de um dever decorrente do quadro normativo vigente no 
sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e 
de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Complementarmente, o Desporto Escolar promove 
estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e permitem o desenvolvimento 
da prática desportiva em Portugal. 

O projeto de Desporto Escolar integra-se, de forma articulada e continuada, no conjunto dos objetivos gerais e 
específicos do plano de atividades da escola. 
 

3.7.13. Outros Projetos 

É ainda de considerar o impacto positivo dos projetos “Clube de Proteção Civil e Segurança Rodoviária” e “Oficina 
Cidade da Escrita” no desenvolvimento das capacidades criativa e crítica dos alunos e na promoção da partilha, da 
solidariedade e do respeito pelo outro. 

 
4. Metas Educativas  
 
4.1. Por Ciclo 

 

 
 

Histórico de Sucesso 
 

Metas de Sucesso 

  
2013-14 

 
2014-15 

 
2015-16 

 
2016/17 

 
2017/18 

1º Ciclo 91,5% 95% 98,6% 97,5% 98,5% 
2º Ciclo 96,6% 94,8% 97,5% 96,5% 97,5% 
3º Ciclo 85,7% 84,6% 96,5% 92% 95% 

 
 
4.2. Por Disciplina e por Ano de Escolaridade 

 
 
1.º Ano 

1.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

Mat. 83 90 98 91 
Port. 80 90 96 90 

E. Meio 91 100 98 98 
Expressões 95 100 100 97 
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2.º Ano 

2.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

Mat. 92 84 95 91 
Port. 96 84 72 90 
E. Meio 96 90 99 96 
Expressões 100 98 100 99 

 
3.º Ano 

3.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

Mat. 90 94 100 95 
Port. 92 96 85 92 

E. Meio 94 94 98 95 
Expressões 100 100 100 100 

Inglês ---- ---- 98 98 
 
4.º Ano 

4.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

Mat. 77 94 96 93 
Port. 77 98 98 95 

E. Meio 90 96 98 96 
Expressões 100 100 100 100 

 
5.º Ano 

5.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

CN 93 88 97 93 
ED. Fis. 100 94 95 97 
Moral 100 100 100 100 
E. M. 96 99 98 98 
EV 100 99 97 99 
ET 100 99 97 99 

ED/CID 98 99 93 97 
HGP 83 93 95 91 
Inglês 85 88 93 90 
Port. 80 77 89 90 
Mat 67 68 76 90 

 
6.º Ano 

6.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

CN 94 92 97 95 
ED. Fis. 100 100 97 99 
Moral 100 100 100 100 
E. M. 96 100 99 98 
EV 100 100 100 100 
ET 100 100 100 100 

ED/CID 92 100 99 97 
HGP 97 98 99 98 
Inglês 92 92 94 93 
Port. 92 91 94 92 
Mat 84 66 91 80 

 
7.º Ano 

7.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

CN 84 90 92 89 
ED. Física 100 93 98 97 

Moral 100 98 100 100 
ET/OFA 100 100 100 100 

EV 100 94 96 97 
F/Q 90 90 80 90 
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ED/CID 100 99 100 100 
Geog 82 90 96 90 
Hist 76 74 94 85 

Inglês 84 80 88 85 
Francês 97 91 92 94 

Port. 75 70 81 85 
Mat 64 67 55 80 
TIC 100 99 100 100 

 
8.º Ano 

8.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

CN 94 92 100 96 
ED. Física 100 100 95 98 

Moral 100 100 100 100 
ET/OFA 100 100 100 100 

EV 99 100 100 100 
F/Q 75 89 98 90 

ED/CID 98 100 100 99 
Geog 86 86 100 92 
Hist 86 95 95 94 

Inglês 86 81 88 87 
Francês 86 95 96 93 

Port. 69 77 89 79 
Mat 72 65 75 71 
TIC 100 100 100 100 

 
9.º Ano 

9.º Ano 

  
13-14 

 
14-15 

 
15-16 

METAS 
16/17 

CN 86 93 91 91 
ED. Fis. 93 95 100 96 
Moral 100 100 100 100 

EV 100 100 100 100 
F/Q 91 70 94 89 

ED/CID 98 100 100 99 
Geog 95 93 100 96 
Hist 83 80 100 90 

Inglês 74 75 94 86 
Francês 100 87 100 96 

Port. 83 80 91 86 
Mat 78 65 70 74 

 
 
Numa comunidade escolar que se pretende renovadora, importa que todos os seus membros se 

corresponsabilizem, por forma a proporcionar uma melhor qualidade de ensino e de educação. Assim, constituem-se 
como metas propostas pelo agrupamento: atingir uma taxa de abandono tendencialmente de 0% nos 1.º, 2.º e 3.º 
ciclos e no enino secundário e consolidar uma taxa de sucesso escolar de 99% nos referidos ciclos.  

Para atingir as metas propostas será necessário valorizar a Língua Portuguesa como língua materna ou língua de 
acolhimento e reforçar a aquisição de competências no âmbito da Língua Estrangeira e no domínio da Matemática e 
das Ciências Experimentais. Não se deve contudo, descurar a importância da aquisição de competências nas demais 
disciplinas que integram o curriculum escolar. Por fim, deve considerar-se a articulação horizontal e vertical dos 
curricula entre os diferentes ciclos, a utilização regular das TIC em contexto educativo e a aplicação de planos de 
atividades de acompanhamento pedagógico. 

 

5. Estratégias Organizativas 
 
5.1. Constituição de Turmas 
 

No processo de constituição de turmas importa obedecer aos imperativos decorrentes da legislação em vigor e às 
orientações emanadas superiormente. Devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, tendo em conta as 
recomendações específicas provenientes do conselho de docentes e do conselho pedagógico. 
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Assim, deve atender-se aos seguintes critérios:  
Na educação pré-escolar – as turmas deverão ser constituídas por faixa etária; se tal não for possível, deverão ser 

constituídas por crianças com idades aproximadas (3/4 anos; 4/5 anos), ou deverão constituir-se turmas 
heterogéneas com crianças de 3, 4 e 5 anos; na transição da educação pré-escolar para o 1.º ciclo do ensino básico 
manter-se-á, tanto quanto possível, a continuidade pedagógica. 

No 1.º ciclo – recomenda-se que as turmas tenham um ano de escolaridade; dever-se-á manter o grupo/turma 
iniciado no JI; os alunos retidos deverão ser integrados em turmas do seu ano de escolaridade; caso se verifique um 
número elevado de alunos com NEE, estes deverão ser distribuídos pelas turmas, de acordo com a legislação em 
vigor; dever-se-ão agrupar os alunos considerando a sua área de residência; se possível, dever-se-á observar o 
princípio da continuidade pedagógica. 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico – dever-se-á atender ao nível etário dos alunos; ao seu equilíbrio numérico 
por género; à continuidade do grupo/turma ao longo da escolaridade (essa continuidade dependerá da posição 
expressa pelos professores da turma no final de cada ano letivo); os alunos provenientes de turmas com 
escolaridade irregular ou vindos de países estrangeiros deverão ser agrupados de forma a que lhes seja possibilitado 
o apoio pedagógico necessário; dever-se-á proceder a uma distribuição equitativa dos alunos pelas turmas 
(considerando, no quadro da lei, os casos com NEE); os alunos dever-se-ão agrupar tendo em conta a sua área de 
residência; dever-se-á manter o grupo/turma iniciado no 1.º ciclo. 

No ensino secundário – deverão ser observadas as opções dos alunos; o seu nível etário; a sua distribuição 
equitativa pelas turmas (atendendo, no quadro da lei, aos casos com NEE). 

 

5.2. Linhas de Atuação 

O Agrupamento, enquanto instituição geradora de iniciativas deverá ser capaz de: gerir sinergias entre 
instituições, associações de pais, autarquias, clubes e associações culturais; construir, novas formas de 
conhecimento e de ação para que os alunos possam ser capazes de responder, com sucesso, aos novos desafios 
que a sociedade lhes coloca; manter a taxa de abandono escolar a um nível inferior ou igual a 2%, através da 
formação de turmas de cursos vocacionais e de cursos profissionais técnicos; implementar apoios educativos de 
índole diversa; manter uma salutar relação entre a escola e a família mediante a dinamização de atividades lúdicas e 
de projetos e ações de formação. 

 
6. Princípios da Ação Educativa  

 
Toda a atividade educativa se orienta em função de um objetivo e a Lei de Bases do Sistema Educativo define os 

princípios que devem orientar a ação de todos os que, ao longo dos vários graus e níveis de ensino, contribuem para 
a educação das crianças e dos jovens. Ainda que genéricos e abrangentes, esses princípios são suficientemente 
claros quanto ao caminho a seguir, de forma a promover a educação nas seguintes dimensões:  

Dimensão pessoal – desenvolvimento global e harmonioso da personalidade, mediante a descoberta progressiva 
de interesses, aptidões e capacidades que proporcionem uma formação pessoal, na sua dupla dimensão individual e 
social;  

Dimensão das aquisições intelectuais – aquisição de um saber estruturado em domínios diversificados, facilitando 
uma escolha esclarecida das vias escolares ou profissionais subsequentes;  

Dimensão para a cidadania – desenvolvimento de atitudes, valores e práticas que contribuem para a formação de 
cidadãos conscientes, participantes e ativos numa sociedade democrática. 

Neste contexto, deve promover-se a qualidade científica e pedagógica do processo ensino/aprendizagem 
defendendo a estabilidade e a qualidade do corpo docente, tendo em vista o rigor e a qualidade das práticas e dos 
métodos. Tal só é possível, promovendo iniciativas de formação adequadas a este princípio, nomeadamente 
formação na área das TIC, nas áreas curriculares e nas áreas de saber relacionadas com os projetos em 
funcionamento; propondo a oferta de formação específica, no domínio da educação para a cidadania; fomentando 
ações de formação/sensibilização sobre avaliação de desempenho; contratando docentes na modalidade de oferta 
de escola, com base nos critérios aprovados pelo conselho pedagógico e propondo, também, ações de formação 
sobre relações interpessoais e de caráter pedagógico para todos os funcionários.  

Deve promover-se, ainda, a formação integral dos alunos abrangendo diversos domínios – formação intelectual 
nas áreas do saber científico, formação cultural, educação para a saúde, formação desportiva, educação artística e 
tecnológica e formação moral e cívica. Tal formação poderá ser concretizada através de atividades curriculares, 
extracurriculares e de enriquecimento curricular. 

Relativamente à avaliação, tomada como um processo contínuo e formativo, devem aplicar-se critérios por forma 
a valorizar a evolução do aluno e a abranger as mais diversas competências.  

No que concerne às ofertas curriculares, estas devem ser diferenciadas, de modo a facultarem a cada um, no 
futuro, a autonomia necessária a uma opção de vida com dignidade. Assim sendo, deve promover-se a integração 
dos alunos, oferecer formação na área científico-humanísticas e na área profissional, estabelecer parcerias com 
entidades locais, visando a orientação profissional, contratar pessoal especializado no campo da Psicologia e do 
Serviço Social, realizar atividades de Educação para a Cidadania, fomentar iniciativas de ajuda aos mais 



 

13  

______________________________ 
Projeto Educativo do Agrupamento – 2016 

Agrupamento de Escolas Gândara Mar 

desfavorecidos e valorizar a diferença como uma mais-valia pedagógica.  
No que respeita ao combate à desigualdade social deve-se atenuar as diferenças, permitindo a todos o direito à 

educação através da ação social escolar, como o transporte, a alimentação e o material escolar, com a prestação de 
aulas/atividades de apoio pedagógico, a articulação entre o agrupamento, a autarquia e a família e a componente de 
apoio à família. 

A promoção, a valorização e a recompensa do mérito são possíveis através da realização de concursos e outras 
iniciativas ligadas aos saberes, criando um quadro de mérito no final de cada ano/ciclo, de acordo com práticas de 
estudo e trabalho de equipa.  

Em relação ao pessoal não docente deve valorizar-se a qualidade e o rigor no trabalho por si desenvolvido e 
promover iniciativas de formação.  

A preservação do património prende-se com a implementação da proteção do ambiente, com a defesa dos 
valores e diversidades culturais e deve fazer-se através de visitas de estudo, atividades extracurriculares, projetos e 
parcerias com diversas instituições.  

A melhoria do equipamento escolar passa pela dinamização e implementação da preservação dos espaços físicos 
escolares.  

No âmbito da segurança, dever-se-á promover, melhorar e aumentar a vigilância no interior dos espaços 
escolares e operacionalizar os planos de emergência prevenindo acidentes.  

No domínio do envolvimento da comunidade escolar deve considerar-se o desenvolvimento e a formação de 
cidadãos responsáveis, críticos e bem formados, através da gestão integrada dos recursos e o desenvolvimento de 
atividades de âmbito educativo, cultural, artístico e desportivo.  

A educação para a saúde prende-se com a implementação de atividades físicas e desportivas como promotoras 
de estilos de vida saudáveis.  

 
 

7. Valores da Ação Educativa 
 

No cerne da valorização da identidade do agrupamento deve salientar-se a função pedagógica do diretor de 
turma, do professor titular de turma, do professor e do educador de infância. Devem fomentar-se, ainda, iniciativas 
que proporcionem aprendizagens de respeito pelo ambiente e façam da escola um espaço agradável, promovendo o 
intercâmbio efetivo e estimulante entre os diversos elementos da comunidade escolar.  

Por outro lado, sublinha-se a este propósito, a importância da interiorização dos princípios de justiça, tolerância, 
solidariedade, partilha, cooperação, amizade, liberdade, fraternidade e igualdade. Regista-se também a valorização e 
compensação do mérito, nomeadamente através da criação anual de um quadro de mérito, a implementação de 
atividades de formação cívica, a sensibilização da comunidade para o cumprimento de deveres e do respeito pelas 
normas e o combate à violência em meio escolar. 

 
8. Avaliação do Projeto 

 
A avaliação interna considerará as perspetivas de todos os agentes educativos, assumindo-se também como 

processo e estratégia orientada para a melhoria do agrupamento. Devem prever-se momentos de avaliação 
intermédia no sentido de proceder, caso seja necessário, a adaptações e a reajustamentos que possibilitem a 
elaboração de planos de intervenção. 

Uma vez aprovado o projeto educativo pelo conselho geral, compete a este órgão acompanhar e avaliar a sua 
execução, de acordo com a legislação em vigor. 

 


