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1 - INTRODUÇÃO 

De acordo com o Decreto-Lei nº 137/2012, que republica o Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de Abril, no seu artigo 9º, número 1, alínea a), o Projeto Educativo é “o documento 

que consagra a orientação educativa do Agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 

horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa." 

  

O Projeto Educativo do Agrupamento é um documento estratégico que pretende 

estabelecer uma identidade e orientação educativa, que conjuga o compromisso entre a 

estratégia educativa nacional, as necessidades reais sentidas pela Comunidade 

Educativa e as ambições do Agrupamento face à missão da Escola, no cumprimento do 

quadro legal em vigor. 

O Agrupamento de Escolas D. Manuel I situa-se no concelho de Tavira e integra uma 

realidade que abrange mais de 1300 crianças e alunos, desde o Pré-escolar ao 3.º Ciclo 

e Cursos de Educação e Formação, numa gestão educativa transversal.1  

As diferentes escolas do Agrupamento estão espalhadas pelo concelho, nas localidades 

de Santa Catarina, Santo Estevão, Santa Luzia, Luz de Tavira e Tavira, num total de oito 

estabelecimentos. As distâncias entre Escolas e Jardins são um desafio ao trabalho de 

articulação entre os vários agentes educativos e a participação da comunidade 

envolvente contribuem favoravelmente para a construção de conhecimento e promoção 

de valores.2  

Este Projeto deve, pois, constituir um fator indutor de uma cultura institucional de 

autoavaliação, avaliação e aperfeiçoamento continuados, suportados por atividades de 

planeamento, monitorização e reflexão sobre as iniciativas, atividades e processos 

adotados e as aprendizagens significativas efetivamente alcançadas, numa perspetiva 

estratégica de construção e/ou de aperfeiçoamento de planos de melhoria e de 

desenvolvimento que reforcem uma conceção de escola inclusiva e sustentável. 

                                                      

 

 

 

1 Cf. Anexo 3 
2 Cf. Anexo 3 (3.1. e 3.2.) 
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2 - METODOLOGIA ADOTADA 

A construção deste documento assenta na participação resultante da reflexão de todos 

os agentes educativos. Baseou-se no Relatório de Avaliação Interna, em normas 

legislativas, nomeadamente, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 

(Despacho n.º 6478/2017 de 26 de julho), a Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018 

de 6 de julho) e a Autonomia e Flexibilidade Curricular (Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de 

julho), linhas estratégicas fundamentais para a definição da filosofia de Projeto Educativo. 

Por conseguinte, este deverá ser um documento de referência que funcionará em 

articulação com o Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo, Plano Anual de 

Atividades, Regulamento Interno e o Processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular do 

Agrupamento3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

3 Cf. Anexo 8  
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3 - O QUE QUEREMOS  

Missão 

O Agrupamento de Escolas D. Manuel I de Tavira (AEDMI) tem como missão cumprir os 

princípios gerais da Lei de Bases do Sistema Educativo, dando resposta às necessidades 

resultantes da diversidade do mundo atual, em constante mudança, promovendo a 

formação de pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos num princípio de base 

humanista. 

Visão 

O AEDMI assume, de forma consciente, a sua responsabilidade como agente social que 

atua no domínio da educação e formação, contribuindo para o desenvolvimento do 

concelho, ajustando as suas ofertas às necessidades das crianças e dos alunos como 

escola inclusiva, promotora de competências para o exercício da cidadania ativa ao longo 

da vida.  

Assim, acreditamos que, oferecendo qualidade e segurança, num inabalável sentido de 

compromisso de todos os agentes educativos, serão desenvolvidas pelas nossas 

crianças e nossos alunos aprendizagens significativas, que terão impacto na sua atitude 

cívica, no seu relacionamento interpessoal, social e intercultural, capacitando-os para dar 

resposta aos desafios de uma sociedade em constante evolução. 

Princípios e Valores Orientadores 

O Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória, conforme Despacho n.º 6478/2017 

de 26 de julho, é o documento de referência para a organização de todo o sistema 

educativo e constitui a matriz para as decisões a adotar por gestores e atores educativos 

ao nível dos organismos responsáveis pelas políticas educativas e dos estabelecimentos 

de ensino. É um perfil de base humanista, que valoriza uma sociedade centrada na 

pessoa e na dignidade humana e que considera as aprendizagens como centro de 

todo o processo educativo.  Desta forma, como agentes educativos, devemos 

promover o crescimento das nossas crianças e dos nossos alunos, nas várias dimensões, 

humana, académica, social e cultural, para que possam agir, interagir e transformar o seu 

meio, apoiados em valores morais, na perspetiva do desenvolvimento sustentável do 

indivíduo e da sociedade em que se integram. 
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Neste âmbito, o AEDMI assume o lema Somos Escola na Construção de um Futuro 

Sustentável, integrando na sua identidade os seguintes princípios orientadores:  

• Forte Dimensão Humana alicerçada nos pilares fundamentais da ética humanista 

consignados na Declaração Universal dos Direitos Humanos;  

• Desenvolvimento pessoal e autonomia através de experiências de aprendizagem 

orientadas para a construção de caminhos personalizados, com base nas vivências de 

cada um e em liberdade;  

• Desenvolvimento de ideias e projetos para responder, de forma inovadora e criativa, a 

estímulos diferenciados, que vão das áreas artísticas e culturais, às áreas científicas e de 

comunicação;  

• Adoção e valorização de comportamentos que promovam a saúde, o bem-estar e a 

consciência ambiental com vista à construção de um futuro sustentável;  

• Promoção de um clima generalizado de segurança; 

• Liderança baseada na equidade educativa, atenta à qualidade de ensino; 

• Gestão participada com a promoção de uma cultura cooperante reforçando o trabalho 

colaborativo e responsável; 

• Organização pedagógica sustentada pelo rigor das estruturas de coordenação e 

supervisão e pela articulação e gestão curricular entre os ciclos de ensino;  

• Adoção de práticas orientadas para responder às necessidades e interesses de cada um, 

tendo em conta o todo, de modo a torná-las inclusivas da diversidade e promotoras da 

igualdade de oportunidades;  

• Reforço da autoridade dos Docentes no domínio pedagógico, científico, organizacional, 

disciplinar e de formação cívica;  

• Corpo Docente empenhado em tomar decisões de melhoria, desenvolvendo atitudes 

promotoras da aprendizagem contextualizadas e fundamentadas no conhecimento teórico 

e na formação contínua; 

• Pais e/ou Encarregados de Educação responsáveis pela educação dos seus filhos e/ou 

educandos. 
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4 - COMO VAMOS FAZER  

Tendo em conta o assumido anteriormente, estabelece-se, neste PEA, um conjunto de 

linhas orientadoras da ação da escola, uma escola empenhada em educar as crianças e os 

alunos a Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser4, 

capazes de responder às imprevisibilidades e às mudanças na sociedade. 

A operacionalização deste PEA assenta em quatro dimensões, académica, social, cultural 

e humana, que interagem entre si. De seguida, estabelecem-se três grandes objetivos 

estratégicos e metas educativas e clarificam-se processos, o que fazer, como fazer e como 

monitorizar e avaliar a implementação deste projeto, cujo foco é a realização de 

aprendizagens.5  

 
DIMENSÕES ACADÉMICA, SOCIAL, CULTURAL E HUMANA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem com vista ao sucesso pleno dos alunos 
 

METAS EDUCATIVAS: 
 

▪ Melhorar progressivamente a taxa de alunos que concluem o Ensino Básico com sucesso 
pleno 

 
▪ Efetivar a articulação curricular em todos os anos de escolaridade 

 
▪ Assegurar que 99% dos Planos Curriculares de Turma contemplem a transversalidade e a 

interdisciplinaridade dos currículos 
 

▪ Intensificar o ensino prático e experimental, no âmbito do Plano Curricular das diferentes 
disciplinas, visando aprendizagens significativas de forma ativa e criativa 

 
▪ Aumentar o envolvimento dos Pais e/ou Encarregados de Educação na vida escolar dos seus 

Educandos 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 

4 Delors, Jacques, “Os quatro Pilares da Educação” in Educação, Um tesouro a descobrir, Relatório para a UNESCO 

da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, Brasília, junho de 2010, p. 31. 
5 Cf. Anexo 8 
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Objetivos operacionais 

 

 
Ações a desenvolver 

 
Indicadores 

• Assegurar a equidade na promoção 
do sucesso escolar  

 

 

 

 
 

 

• Afetar recursos humanos e materiais 
necessários à melhoria das práticas 
letivas 

• Promover a formação contínua, de 
acordo com as necessidades do 
Agrupamento 

• Aumentar o número de alunos que 
concluem o Ensino Básico em nove 
anos 

• Continuar a monitorização da 
avaliação do sucesso académico 

 

 

• Assegurar o desenvolvimento das 
literacias múltiplas numa perspetiva 
de aprendizagem ao longo da vida. 

• Promover a articulação e a 
sequencialidade de aprendizagens, 
através da gestão flexível do 
currículo 

• Valorizar os saberes disciplinares 
numa perspetiva de gestão 
integrada do conhecimento, 
promovendo o trabalho 
interdisciplinar, multidisciplinar e 
transdisciplinar e a diversificação de 
procedimentos e instrumentos de 
avaliação 

• Aferição de variáveis de 
contexto 

• Aferição do índice contextual 
das turmas 

 

• Promoção em departamento 
curricular da reflexão – ação 
entre pares 

 

 

• Fidelização de equipas 
educativas para realização de 
trabalho colaborativo entre 
pares 

• Dinamização de ações de 
formação 

 

 

 

 

 

 

• Dinamização de ações, 
palestras, workshops... para 
desenvolvimento das literacias 
múltiplas 

 

 

  

 

• Promoção de condições para o 
desenvolvimento do trabalho 
colaborativo, multidisciplinar, 
transdisciplinar 

• Definição, em grupo disciplinar, 
dos conhecimentos essenciais 

• Planos de 
turma/Projeto 
curricular de 
grupo 

• Taxa coortal 

• Índice contextual 
das turmas 

• Grelhas de 
articulação 
curricular 

• Grelhas de 
avaliação do 
sucesso 
académico por 
período letivo 

• Horário semanal 
dos Docentes 

• Relatório das 
atividades 
desenvolvidas 

• Atas de reuniões 
de departamento 

• Monitorização 
periódica dos 
resultados das 
ações 
desenvolvidas 

 

 

 

• Atas dos 
Conselhos de 
Turma, 
Conselhos de 
Ano, Conselho 
de Docentes do 
PE 
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• Potenciar o ensino prático e 
experimental 

 

 

(hierarquizados), por ano de 
escolaridade 

• Elaboração de Planos 
Curriculares de Turma 
adequados às necessidades e 
características específicas das 
crianças e dos alunos e das 
turmas, que sustentem 
aprendizagens significativas 

• Corresponsabilização dos 
alunos para a construção do 
seu conhecimento, aprender, 
fazendo, nas várias áreas, 
através da implementação de 
metodologias de trabalho que 
promovam a tomada de 
decisões de forma autónoma e 
responsável na resolução de 
problemas 

• Promoção de aprendizagens 
significativas e funcionais, 
através da articulação 
curricular e da 
contextualização de saberes 

• Realização de atividades 
multidisciplinares e 
transdisciplinares de acordo 
com os interesses do 
grupo/turma 

• Interação entre crianças e 
alunos dos diferentes níveis de 
ensino 

• Promoção do desenvolvimento 
de competências de estudo 
pelo Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO) 

 

 

 

 

 

 

• Número de 
formações 
realizadas e 
número de 
participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Número de 
alunos que 
frequentam as 
sessões de 
promoção do 
desenvolvimento 
de competências 
de estudo 

• Número de 
iniciativas que 
privilegiam a 
utilização de 
ferramentas 
digitais 
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• Promoção de atividades 
experimentais e inovadoras 

• Utilização de ferramentas 
digitais de apoio a atividades 
de aprendizagem inovadoras 

• Valorização do ensino 
experimental em ciências, 
rentabilizando os laboratórios 
existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promoção de atividades que 
desenvolvam as capacidades 
de comunicação oral, escrita, 
visual e multimodal 

 

 

 

 

 

 

 

• Participação dos professores 
de todos os ciclos e áreas de 
ensino na promoção do 
desenvolvimento das 
competências essenciais da 
Língua Portuguesa através da 
sistematização de 
procedimentos 

• Oferta de áreas 
disciplinares que 
privilegiam o 
trabalho 
autónomo e 
colaborativo, 
respeitando o 
interesse dos 
alunos 

• Monitorização 
da 
implementação 
de metodologias 
de trabalho de 
projeto nas 
áreas 
disciplinares 

• Participação dos 
alunos nas 
Oficinas de 
Trabalho 
Complementar. 

 

 

• Número de 
iniciativas 
realizadas no 
âmbito das 
ciências 
experimentais 

• Número de 
iniciativas 
realizadas com 
as crianças do 
Pré-escolar e 
alunos do 1.º 
Ciclo no âmbito 
da atividade 
experimental 

• Número de 
iniciativas que 
privilegiam a 
interação e 
comunicação 
(número de 
exposições, 
dramatizações, 
debates, 
entrevistas, 



  
 

Projeto Educativo de Agrupamento - AEDMI - 2018 – 2021  
 

12 

Agrupamento de Escolas D. Manuel I  

TAVIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Corresponsabilizar os Pais e/ou 
Encarregados de Educação no 
dever de educar e valorizar a escola 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Constituição de uma 
Assembleia de Representantes 
de Pais e/ou Encarregados de 
Educação  

• Dinamização de ações que 
estimulem o desenvolvimento 
de competências no 
relacionamento parental 

apresentações à 
comunidade) 

• Número de 
alunos que 
participam no 
Clube 
Multimédia e na 
Oficina de Artes 

• Critérios de 
avaliação das 
diferentes áreas 

 

 

• Número de 
Assembleias de 
representantes 
de Pais e/ou EE 
realizadas. 

• Número de 
participantes nas 
assembleias de 
representantes 
de Pais e/ou EE  

• Número de 
sugestões 
apresentadas 
nas Assembleias 
de 
representantes 
de Pais e/ou EE  

• Número de 
ações 
promovidas pelo 
Centro de Apoio 
à Aprendizagem 
(CAA); Serviço 
de Psicologia e 
Orientação 
(SPO); Centro 
de Formação da 
Associação de 
Escolas do 
Levante Algarvio 
(CFAE); Serviço 
Nacional de 
Saúde (SNS); 
Comissão e 
Proteção de 
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Crianças e 
Jovens (CPCJ) 

• Número de 
participantes nas 
ações 

• Número de 
presenças de 
Pais e/ou EE 
nas Escolas e JI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Formar cidadãos conscientes, responsáveis e autónomos. 
 

METAS EDUCATIVAS: 
 

▪ Aumentar em 50% o número de alunos envolvidos em projetos dinamizados na/pela escola 
 

▪ Reduzir em 50% o número de participações disciplinares 
 

▪ Reduzir em 50% o número de procedimentos disciplinares 
 

▪ Aumentar em 30% o número de alunos a frequentar uma modalidade de Desporto Escolar 
  

 
Objetivos operacionais 

 

 
Ações a desenvolver 

 
Indicadores 

• Tomar consciência de si próprio a 
nível emocional, cognitivo, 
psicossocial, estético e moral, para 
adotar comportamentos que 
promovam a saúde e o bem-estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Promoção de uma educação 
para a saúde, que leve à 
adoção de hábitos quotidianos 
saudáveis na alimentação, nos 
consumos, na prática do 
exercício físico, na sexualidade 
e nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade 

• Promoção do desenvolvimento 
de competências pessoais e 
sociais  

• Divulgação e valorização do 
património natural e cultural 
(material e imaterial) 

 

 

 

 

 

• Número de 
alunos a 
frequentar o 
Desporto 
Escolar 

• Número de 
atividades 
dinamizadas 
pelo 
Agrupamento 
que promovam a 
prática do 
exercício físico 
regular 

• Número de 
alunos que 
participam em 
atividades 
dinamizadas 
pelo 
Agrupamento 
que promovam a 
prática do 
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• Fomentar, nas relações com os 
outros, a prática de valores de 
convivência cívica e democrática, de 
respeito pelo outro e pela diferença, 
de tolerância e diálogo 

• Desenvolver hábitos de participação 
democrática ao nível da organização 
e funcionamento do Agrupamento 

•  

• Tomar consciência da importância da 
construção de um futuro sustentável, 
trabalhando colaborativamente para 
o bem comum 

• Formar consumidores responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realização de atividades no 
âmbito da componente de 
Cidadania e Desenvolvimento 
de atividades com vista ao 
exercício da cidadania ativa de 
participação democrática, em 
contextos interculturais, de 
partilha. 

• Criação de um regimento da 
Assembleia de Turma 

• Criação de um regimento da 
Assembleia de Representantes 
dos Alunos 

• Envolvimento dos alunos na 
tomada de decisões ao nível 

exercício físico 
regular 

• Número de 
alunos que 
frequentam o 
refeitório escolar 

• Número de 
turmas 
intervencionadas 
no âmbito do 
PES 

• Tipo de ações 
desenvolvidas 
no âmbito do 
PES 

• Número de 
Ecopontos e 
total de material 
reciclado 

• Número de 
alunos 
acompanhados 
nos gabinetes 
Boa Onda, de 
Mediação 
Educativa e 
SPO 

 

• Número de 
participações 
disciplinares 

• Número de 
procedimentos 
disciplinares 

• Número de 
Assembleias de 
Turma e de 
Representantes 
de Alunos 

• Número de 
projetos 
apresentados no 
âmbito do 
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das problemáticas da 
comunidade escolar 

• Envolvimento dos alunos na 
planificação, organização e 
concretização das diversas 
atividades promovidas na/pela 
escola 

• Promoção de ações e projetos 
que despertem o espírito de 
entreajuda e cooperação, 
aliado aos valores do trabalho 
em grupo, organização, 
autodisciplina e persistência 

• Participação dos alunos em 
Projetos e Clubes dinamizados 
na escola por professores e 
alunos, de âmbito nacional, 
regional ou local 

 

orçamento 
participativo 

• Número de 
alunos 
envolvidos em 
projetos 
dinamizados 
na/pela escola 

• Número de 
alunos 
envolvidos em 
ações de 
voluntariado e 
entreajuda 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Desenvolver a cultura e clima do Agrupamento. 

METAS EDUCATIVAS:    
 

▪ Criar uma identidade institucional e uma cultura próprias do Agrupamento 
                                                                                                                                                                                                       

▪ Potenciar a coesão entre os diversos elementos constituintes do Agrupamento 
 

Objetivos operacionais Ações a desenvolver Indicadores 

• Dinamizar grupos de professores 
para tarefas educativas específicas 

• Fomentar a participação crítica e 
ativa na vida escolar por parte dos 
múltiplos agentes educativos 

• Fomentar a coesão e o espírito de 
pertença ao Agrupamento 

• Envolver agentes da Comunidade 
Educativa em ações comuns 

• Melhorar canais de informação no 
seio da Comunidade Educativa 

• Apoiar e valorizar as iniciativas 
promovidas pela Associação de 
Pais e/ou Encarregados de 
Educação e Assembleia de 

• Promoção de espaços de 
troca, partilha e reflexão sobre 
questões pedagógico-didáticas 

• Dinamização de projetos e 
atividades que permitam 
fomentar o espírito de pertença 
ao Agrupamento 

• Instituição do “Dia da Escola” 
com o envolvimento de toda a 
comunidade escolar (16 de 
março 1520 – atribuição do 
Foral por D. Manuel I) 

• Apoio e divulgação das 
iniciativas promovidas pelas 
diferentes organizações 

• Relatório de 
avaliação interna 

• Número de 
espaços de 
partilha criados 

• Número de 
participantes nos 
espaços de 
partilha 

• Número de 
projetos e 
atividades 
promovidas que 
envolvam toda a 
Comunidade 
Educativa 
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Representantes de Alunos, no 
âmbito das suas competências  

• Valorizar a representação do 
Agrupamento junto dos diversos 
parceiros  

representativas da comunidade 
escolar 

• Uniformização da identificação 
nos documentos de trabalho 

• Reforço da publicitação nos 
meios de comunicação do 
Agrupamento e locais, de 
trabalhos produzidos, de 
eventos dinamizados e/ou 
resultados de relevo 
alcançados por alunos do 
Agrupamento 

• Formação no âmbito das TIC 

• Criação de uma publicação 
anual sobre a vida da escola  

• Difusão da Rádio Escola 

 

• Número de 
participantes da 
Comunidade 
Educativa nos 
vários projetos e 
atividades 

• Participações em 
atividades 
promovidas pelos 
nossos parceiros 

• Número de 
participantes em 
formações no 
âmbito das TIC 

•  Atualização da 
página WEB da 
escola 

• Utilização do 
drive do 
Agrupamento 

• Anuário 
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5 - AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A avaliação do Projeto Educativo será realizada nas vertentes qualitativa e 

quantitativa, de forma contínua e periódica, no final de cada ano letivo, assim como no 

final da sua vigência, de modo a compreender os progressos e os obstáculos e a 

perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas. 

Cabe à equipa de Avaliação Interna proceder à monitorização e avaliação do 

Projeto Educativo do Agrupamento. 

Na avaliação do presente Projeto, deverão considerar-se as seguintes fontes para 

recolha de informação, sem prejuízo de outras que eventualmente venham a ser 

utilizadas: 

▪ Relatório da Avaliação Sumativa de final de período; 

▪ Atas de Conselho Pedagógico, Departamentos, Conselhos de Turma e 

Conselhos de Ano; 

▪ Relatórios de Coordenação de Departamento, de Diretores de Turma, da 

Biblioteca/Centro de Recursos, de Articulação Curricular, da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Escola Inclusiva, do Processo de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular; da Estratégia de Escola para a Cidadania e 

Desenvolvimento, do Desporto Escolar, do Apoio ao Estudo e das Oficinas 

de Trabalho Complementar;  

▪ Relatório do Serviço de Psicologia e Orientação Escolar; 

▪ Relatórios de Avaliação de todas as atividades desenvolvidas pelo 

Agrupamento previstas peno âmbito do PAA; 

▪ Frequência de alunos no apoio ao estudo; 

▪ Frequência das OTC; 

▪ Relatórios de Avaliação dos Clubes; 

▪ Taxas de ocorrências de carácter disciplinar; 

▪ Dados recolhidos junto dos Serviços Administrativos e da Ação Social 

Escolar; 

▪ Taxa de participação dos pais. 
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Este processo constituir-se-á como um processo avaliativo de carácter formativo, de 

forma a permitir identificar os pontos fortes e fracos do projeto implementado, com vista 

a eventuais reformulações para dar cumprimento à Missão do Agrupamento. 

6 - APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

O presente projeto educativo, após aprovação pelos órgãos competentes, deverá ser 

divulgado a todos os membros da Comunidade Educativa. 

O documento estará disponível para consulta, em formato digital, na plataforma do 

Agrupamento e em suporte papel nos Serviços Administrativos, Associação de Pais e/ou 

Encarregados de Educação e na Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Educar verdadeiramente  
não é ensinar factos novos 

 ou enumerar fórmulas prontas,  
mas sim preparar a mente para pensar. 

 

Albert Einstein 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Tendo em conta o enunciado nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei nº 137/2012, o 
Agrupamento apresenta a seguinte estrutura: 

 

Estrutura Organizacional

Conselho Geral

Representantes do 
pessoal docente

Representantes do 
pessoal não docente

Representantes dos Pais 
ou Encarregados de 

Educação

Representantes do 
Município

Representantes da 
Comunidade Local

Diretor

Subdiretor

Adjuntos

Assessores

Conselho Pedagógico

Presidente do Conselho 
Pedagógico

Coordenadores de 
Departamentos 

Curriculares

Coordenador  do Pré-
escolar

Coordenador do 1º Ciclo

Coordenador de 
Articulação Curricular

Coordenadores dos 
Diretores de Turma

Coordenador da Equipa 
de Educação Especial

Coordenador da 
Biblioteca Escolar

Coordenador de Projetos

Conselho Administrativo

Presidente

Vice-Presidente

Secretário
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ANEXO 2 – ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO 

EDUCATIVA 

O Diretor e o Conselho Pedagógico suportam a sua atuação no trabalho desenvolvido 

pelas estruturas de coordenação, supervisão e orientação educativa que são 

responsáveis pelas atividades a desenvolver pelos Docentes, no domínio científico-

pedagógico, e com os alunos, no acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem. São ainda responsáveis pela interação escola-família. 

 

ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO 
PEDAGÓGICA

Departamentos 
curriculares

Coordenadores de 
Departamentos

Delegados de 
disciplina

Professores

Coordenador dos 
Cursos de Educação e 

Formação
Equipas pedagógicas

Coordenador do Pré-
escolar

Coordenador de 
Estabelecimento

Educadores

Coordenador do 1º 
Ciclo

Coordenadores de 
estabelecimento

Professores titulares 
de turma

Coordenador de 
Articulação Curricular

Coordenadores de 
Ano

Conselhos de Ano

Coordenadores dos 
Diretores de Turma

Diretores de Turma Conselhos de Turma

Delegados e 
Subdelegados de 

Turma

Representantes dos 
Pais/Encarregados de 
Educação da Turma

Equipa 
Multidisciplinar de 
Apoio à Educação 

Inclusiva

Coordenador da 
Equipa 

Multidisciplinar

Membros 
permanestes

Membros não 
permanentes 

Coordenador da 
Equipa de Educação 

Especial

Professores e 
Técnicos de Educação 

Especial

Serviço de Psicologia 
e Orientação

Coordenador da 
Biblioteca 

Escolar/CRE

Coordenador de 
Projetos

Coordenador de 
Cidadania e 

Desenvolvimento

Coordenador de 
Educação para a 

saúde

Coordenador do 
Apoio Tutorial 

Específico

Coordenador de 
OPTE

Coordenador de 
Apoio ao Estudo

Equipa do Plano 
Tecnológico  da 

Educação

Equipa de Avaliação 
Interna

Equipa de 
Monitorização do 

PAFC

Secção de Avaliação 
de Desempenho 

Docente

Coordenador do 
Desporto Escolar

Representantes dos 
núcleos
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ANEXO 3 – CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

3.1. Escolas constituintes 

Integram o nosso Agrupamento nove estabelecimentos de ensino: dois Jardins de 

Infância, seis escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e uma escola dos 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico. Estes distribuem-se no território da seguinte forma: 

 

 

 

 

Agrupamento de 
Escolas D. Manuel I

Tavira

Escola Básica D. 
Manuel I

Pré-escolar

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Escola Básica Nº 1 
de Tavira

1º Ciclo

Jardim de Infância 
"O Eco"

Pré-escolar

Luz de Tavira

Jardim de Infância 
da Luz de Tavira

Pré-escolar

Escola Básica da 
Luz de Tavira

1º Ciclo

Santa Luzia
Escola Básica de 

Santa Luzia
1º Ciclo

Santa Catarina da 
Fonte do Bispo

Escola Básica de 
Santa Catarina da 

Fonte do Bispo
1º Ciclo

Santo Estêvão
Escola Básica de 
Santo Estêvão

Pré-escolar

1º Ciclo
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3.2. Infraestruturas do Agrupamento 
 

O nosso Agrupamento dispõe das infraestruturas seguintes: 
 

 

Escola sede

EBDMI
Centro de Apoio à Escola Inclusiva

2 Refeitórios

Bufete

Reprografia

Papelaria

2 Salas do Aluno

2 Salas de Professores

Gabinete dos Diretores de Turma

Sala de Educação Especial

Gabinete Médico

Gabinete Boa Onda

Gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação

Unidade de Apoio Especializado para a educação de alunos com 
multideficiência e surdo cegueira congénita

Biblioteca RBE/CRE

Salas de Informática I e II (2.º e 3.º Ciclos) e uma no 1.º Ciclo

25 Salas de Aula

Sala de Música

Salas de EVT I e EVT II

Sala de EV

Sala de ET

Auditório

Pavilhão Gimnodesportivo

Serviços Administrativos



  
 

Projeto Educativo de Agrupamento - AEDMI - 2018 – 2021  
 

24 

Agrupamento de Escolas D. Manuel I  

TAVIRA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Básica 
Nº 1 de Tavira

Refeitório

Biblioteca Escolar

7 Salas de Aula

Sala Polivalente

Sala de Informática

Sala de Professores

Escola Básica 
da Luz de 
Tavira

Refeitório

4 Salas de Aula

Sala multifunções (Biblioteca e Informática)

Escola Básica 
de Santa Luzia

Refeitório

4 Salas de Aula

Sala Polivalente

Escola Básica 
de Santa 
Catarina da 
Fonte do 
Bispo

Refeitório

3 Salas de Aula

Escola Básica 
de Santo 
Estêvão

Refeitório

3 Salas de Aula

Sala de Professores
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3.3. Número de alunos no Agrupamento 

A evolução do número de alunos no último triénio foi a seguinte: 

 

Verificou-se, no período em análise, um aumento pouco significativo do número de alunos 

a frequentar o Agrupamento. O ciclo de ensino que mais contribuiu para este aumento foi 

o 2.º Ciclo. 
 

3.4. Número de alunos estrangeiros no Agrupamento 

A evolução do número de alunos estrangeiros no último triénio foi a seguinte: 
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Relativamente ao número de alunos estrangeiros no Agrupamento, o valor absoluto sofre 

oscilações, mas a taxa percentual mantém-se nos 11%. 

3.5. Educação Especial 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 N.º de 
alunos 

N.º de 
alunos 

N.º de 
alunos 

Alunos com NEE (total) 108 109 ---- 

Alunos CEI 13 8 ---- 

Alunos na UAEEAMSCC 6 9 ---- 

Alunos identificados com necessidades de 
medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
 

---- ---- 108 

Alunos com adaptações curriculares significativas ---- ---- 6 

Resposta da UAEEAMSCC ---- ---- 9 

 

3.6. Corpo Docente e Técnicos Especializados em 2018/2019 

Ciclos de Ensino Total de Docentes Contratados Quadro  

Educação Pré-Escolar 7 2 5 

Intervenção Precoce na Infância 3 0 3 

1.º Ciclo 32 1 31 

2.º Ciclo 29 3 26 

3.º Ciclo 38 0 38 

Bibliotecárias 2 0 2 

Educação Especial 7 2 5 

Subtotal 118 9 109 

Técnicos Especializados 4 4 0 

Total 122 13 109 
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3.7. Corpo Não Docente em 2018/2019 

Categoria Total 

Assistentes técnicos 8 

Assistentes Operacionais (sede) 16 

Assistentes Operacionais Contratados (sede) 15 

 

3.8. Habilitações dos Pais das Crianças e Jovens do Agrupamento em 2018/2019 

As habilitações dos Pais das crianças e jovens do Agrupamento são as seguintes: 

 

A maioria dos Pais das crianças e alunos do Agrupamento concluíram o Ensino 

Secundário, 30%, 22% concluíram o 3.º Ciclo e 23% têm formação superior. 

 

3.9. Serviços de Ação Social Escolar 

A Ação Social Escolar (ASE) traduz-se num conjunto de medidas, de acordo com a lei 

em vigor, destinadas a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso 

escolares a todos os alunos.  

No ano letivo 2018/2019, são abrangidos pela ASE 536 alunos de acordo com o gráfico 

seguinte: 
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A evolução do número de alunos no último triénio foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A percentagem de alunos com ASE situa-se, no triénio, entre os 36% e 42%, sem 

oscilações significativas. 
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ANEXO 4 – DADOS RELATIVOS AO SUCESSO EDUCATIVO 

Os dados a seguir apresentados reportam-se ao último triénio. 

 

  4.1. Taxa de Transição  

 

Ano de Escolaridade 2015/2016 2016/2017 2017/2018  

2.º Ano 87,8 91,9 91,6 

3.º Ano 96,5 98,5 98,4 

4.º Ano 97,4 98,3 97,7 

5.º Ano 94,0 93,1 93,2 

6.º Ano 91,4 98,0 93,8 

7.º Ano 90,5 85,4 91,0 

8.º Ano 95,1 97,1 97,5 

9.º Ano 89,7 90,5 95,8 

VOC/CEF 94,7 100 94,5 

 

 

4.2. Taxa de sucesso nas Provas Finais   

 

Provas Finas 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 Escola Nacional Escola Nacional Escola Nacional 

Português 56,90 57,00 53,65 58,00 63,12 66,00 

Matemática 42,97 47,00 53,77 53,00 44,88 47,00 

PLNM       
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4.3. Abandono Escolar 

 

Ciclos de Ensino 2015/2016 2016/2017 2017/2018  

1.º Ciclo 0 0 0 

2.º Ciclo 3 0 0 

3.º Ciclo 0 6 0 

VOC/CEF 0 1 0 
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ANEXO 5 – OFERTA EDUCATIVA 

 

 

A componente de Apoio à Família no Ensino Pré-escolar é da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Tavira. 

A entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, é a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, de acordo com o protocolo 

estabelecido com o Agrupamento. 

 

 

OFERTA 
EDUCATIVA

Pré-escolar
Componente de 
Apoio à Família

1º CEB

Atividades de 
Enriquecimento 

Curricular 

- Expressões Artísticas

- Expressões Físico-motoras

- Ciências Experimentais

Ensino do Inglês

2º CEB

Ensino Regular

Ensino Articulado

3º CEB

Ensino Regular

Ensino Articulado

Cursos de Educação 
e Formação (Tipo2 -

Nível 2)

Acabamentos de 
Madeira e 
Mobiliário

Operador de 
Informática
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ANEXO 6 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

 

Os Clubes, projetos e núcleos de atividades visam contribuir transversalmente para a 

concretização dos objetivos e metas do Projeto Educativo.  

No presente ano letivo, encontram-se a ser dinamizados os a seguir mencionados.  

 

Os núcleos de Desporto Escolar e as atividades desportivas, promovidas no âmbito da 

Atividade Interna, visam a promoção de estilos de vida saudáveis que contribuem para a 

formação equilibrada dos alunos e para a criação de uma cultura desportiva na escola. 

 

 

 

Atividades 
extra 

curriculares

Clubes

Jogas?

Oficina de Artes

Multimédia

Vamos ao Museu!

Projetos

Ecovalor

ECO-ESCOLAS

Horta Pedagógica 
"Semear para 

Colher"

Histórias que (nos) 
Inspiram

Desporto Escolar

Ténis de Mesa

BTT

Andebol

Vela

Centro de 
Formação 

Desportiva de Vela

Golfe
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ANEXO 7 – PARCERIAS 

 

O AEDMI tem como principal parceiro o Município de Tavira, numa lógica de interesse e 

bem comum, que visa a melhoria da qualidade do serviço educativo prestado às crianças 

e jovens que escolham as escolas do Concelho para desenvolverem as suas 

competências e capacidades. 

Este Agrupamento de Escolas conta ainda com outros parceiros educativos. Estas 

parcerias promovem uma abertura ao exterior com vista a uma cooperação ao nível da 

realização de diferentes projetos e atividades que permitem a melhoria da qualidade das 

aprendizagens e o desenvolvimento de valores ligados à cidadania e à sustentabilidade.  

Parceiros Âmbito Atividades desenvolvidas 

Academia de Música Ensino articulado − Constituição de turma própria 

− Elaboração de horário articulado 

− Articulação pedagógica e da avaliação 
dos alunos 

− Colaboração no desenvolvimento do 
Plano Anual de Atividades 

A.P.A.V Promoção e proteção de cidadãos 
Apoio à vítima 

− Dinamização de atividades relacionadas 
com a intervenção social e 
desenvolvimento de competências 
emocionais das crianças e jovens 

− Divulgação de informação relativa a 
proteção e apoio 
 

Associação Uma Porta Amiga Acompanhamento psicológico, socioeducativo e 
cultural  

− Dinamização de atividades relacionadas 
com a intervenção social e 
desenvolvimento de competências 
emocionais dos jovens 

− Acompanhamento psicológico e 
pedagógico direto  

Biblioteca Municipal Álvaro de 
Campos - Tavira 
 

Desenvolvimento das literacias da leitura, dos 
media e da informação tecnológica e digital 

− Apoio ao desenvolvimento de atividades 
da BE 

− Atividades culturais abertas à comunidade 
educativa 

Centro de Acolhimento A Gaivota Apoio socioeducativo e cultural 
Apoio familiar e acolhimento parental 
Acolhimento temporário 

− Articulação com os Diretores de 
Turma/Professores Titulares de Turma no 
acompanhamento das crianças e jovens 

Centro de Ciência Viva Desenvolvimento da literacia científica 
Apoio ao currículo 

− Disponibilização de recursos didático-
pedagógicos  

− - Apoio no desenvolvimento de atividades 
práticas e experimentais 

Centro de Saúde  Saúde escolar 

 

− Articulação com o PES 

− Gabinete de atendimento aos alunos Boa 
Onda 

− Formação de Docentes e não Docentes 
na área da saúde escolar 

− Palestras abertas à comunidade escolar 

− Desenvolvimento de Projetos  

− GASMIN  
C.F.A.E. – Levante Algarvio 
Centro de Formação  
  

Formação contínua de Docentes 
Formação de pessoal não Docente 
Formação de Pais/Encarregados de Educação 

− Dinamização de ações e oficinas de 
formação de Docentes 

− Colaboração com o Agrupamento na 
dinamização de ações de curta duração, 
workshops e outros encontros 

Clube de Golfe de Benamor Prática da modalidade de Golfe − Atividades do núcleo de golfe do Desporto 
Escolar 

CPCJ de Tavira Promoção e proteção de medidas para crianças 
e jovens em risco 

− Apoio no acompanhamento de alunos ao 
nível familiar e social 

− Articulação com os Diretores de 
Turmas/Professores Titulares de Turma no 



  
 

Projeto Educativo de Agrupamento - AEDMI - 2018 – 2021  
 

34 

Agrupamento de Escolas D. Manuel I  

TAVIRA 

 

acompanhamento das crianças e dos 
alunos 

Cruz Vermelha Portuguesa Transporte 
Formação de Docentes, não Docentes e 
discentes 
Socorrismo 

− Transporte de crianças e alunos com 
mobilidade reduzida 

− Dinamização de ações de formação e 
sensibilização 

− Apoio nas provas desportivas 
Empresas locais  Formação em contexto de trabalho: CEF − Apoio à prática em contexto de trabalho 

dos alunos dos CEF 

Forças de Segurança: GNR, PSP, 
Regimento de Infantaria, Proteção 
Civil, Bombeiros Municipais de Tavira) 

Segurança 
Disponibilização de recursos 
Formação de Docentes, não Docentes e 
discentes 

− Ações de sensibilização e prevenção de 
risco 

Fundação Irene Rolo Intervenção precoce  
Formação profissional de jovens (com CEI) 

− Acompanhamento de crianças em 
contexto natural 

− Apoio em ambulatório 

− Acolhimento de jovens para o 
desenvolvimento de competências no 
exercício de uma atividade profissional 

− Articulação pedagógica 
Museu Municipal de Tavira Desenvolvimento de literacias da leitura, dos 

media e da informação, tecnológica e digital  
Apoio no desenvolvimento de atividades 
educativas e culturais 

− Atividades de construção da cidadania e 
de articulação com o currículo 
 

N.A.P.E. Combate ao insucesso e abandono escolar − Apoio terapêutico e avaliação de crianças 
e alunos 

− Acompanhamento direto de crianças e 
alunos 

− Articulação com os Diretores de 
Turmas/Professores Titulares de Turma 

Proteção Civil e Bombeiro Municipais - Formação de Docentes, não Docentes e 
discentes 
- Segurança 

− Ações de sensibilização e prevenção de 
risco 

Rádios locais Desenvolvimento de literacias dos media e da 
informação, tecnológica e digital 
Divulgação de atividades e projetos 

− Apoio na divulgação de atividades 
promovidas pelo Agrupamento 
 

Tavira Gran Plaza Plano anual de atividades 
Divulgação de atividades e projetos 
Disponibilização de recursos 

− Apoio no desenvolvimento e divulgação 
de atividades e projetos 
 

Universidade do Algarve Apoio ao currículo 
Desenvolvimento de literacias dos media e da 
informação, tecnológica e digital 

− Promoção de palestras e seminários 
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ANEXO 8 – PRIORIDADES E OPÇÕES CURRICULARES ESTRUTURANTES 
 

De acordo com o Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, são delineadas as 

prioridades e opções estruturantes de natureza curricular, consignadas nas áreas de 

competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

adequadas ao contexto da Comunidade Educativa e às características das Crianças e 

Jovens do Agrupamento. 
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ANEXO 9 – CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS E HORÁRIOS E 

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 

 

I - CRITÉRIOS GERAIS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS  

 

1. Na Educação Pré-Escolar, sempre que possível, devem constituir-se grupos dando 

continuidade ao grupo do ano letivo anterior, tendo em conta o perfil e as 

necessidades das crianças e o número de anos de frequência no Jardim-de-

infância. 

2. No Ensino Básico dar-se-á continuidade, se possível, ao grupo-turma do ano 

anterior, respeitando, contudo, as orientações dos Conselhos de Docentes e dos 

Conselhos de Turma, devidamente fundamentadas, em ata de reunião, assim como 

a opção de Língua Estrangeira II, no 7.º ano de escolaridade. 

3. O Encarregado de Educação poderá, no prazo de cinco dias úteis, após afixação 

das listas das turmas, solicitar a mudança de turma do seu educando, por escrito, 

fundamentando a razão desse pedido. 

4. O Diretor reserva-se o direito de indeferir o pedido de mudança por razões de 

caráter pedagógico e do bom funcionamento da escola. 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

(De acordo com a publicação do Despacho Normativo n.º 6 de 12 de abril de 2018)  

 

1. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA O PRÉ-ESCOLAR  

Pontos prévios:  

Considera-se Encarregado de Educação quem tiver menores a residir consigo ou 

confiados aos seus cuidados:   

a) Pelo exercício das responsabilidades parentais;   

b) Por decisão judicial;   

c) Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham 

menores, a qualquer título, à sua responsabilidade; 

d) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte 

de qualquer das entidades referidas nas subalíneas anteriores; 

e) O progenitor com quem o menor fique a residir, em caso de divórcio ou de 

separação e na falta de acordo dos progenitores; 
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f) Um dos progenitores, por acordo entre estes ou, na sua falta, por decisão judicial, 

sobre o exercício das funções de Encarregado de Educação, estando estabelecida 

a residência alternada do menor;   

O pai ou a mãe que, por acordo expresso ou presumido entre ambos, é indicado para 

exercer essas funções, presumindo-se ainda, até qualquer indicação em contrário, que 

qualquer ato que pratica relativamente ao percurso escolar do filho é realizado por 

decisão conjunta do outro progenitor. 

1.1. Critérios para a admissão em 2018/2019: 

1.1.1. Na Educação Pré-Escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de 

educação, para matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas de acordo 

com as seguintes prioridades: 

1.ª Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de 

dezembro, sucessivamente pela ordem indicada;   

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro;   

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro. 

 

1.1.2. No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como 

forma de desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, 

as seguintes prioridades:   

1.ª Crianças com relatório técnico-pedagógico, e, que seja identificada como medida 

de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em 

turma reduzida, de acordo com o diploma sobre educação inclusiva; 

2.ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º 

da Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto;  

3.ª Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido;   

4.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos Encarregados de Educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 

pretendida; 

5.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos Encarregados de Educação desenvolvam 

a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação pretendida;  

6.ª Crianças cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área 

de influência do estabelecimento de educação pretendido; 
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7.ª Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em 

anos, meses e dias; 

8.ª Crianças cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação pretendido; 

9.ª Outras prioridades e/ou critérios de desempate definidos no Regulamento 

Interno do estabelecimento de educação e de ensino. 

 

1.1.3. Na renovação de matrícula na Educação Pré-Escolar é dada prioridade às crianças 

que frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem 

frequentar, aplicando-se sucessivamente as prioridades definidas nos números 

anteriores. 

 

1.1.4. A matrícula de crianças, na Educação Pré-Escolar, que completem três anos de 

idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro é aceite, a título condicional, 

dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nos grupos já 

constituídos, depois de aplicadas as prioridades definidas no artigo 10.º do presente 

Despacho Normativo. 

 

1.1.5. A matrícula, na Educação Pré-Escolar, das crianças que completam três anos de 

idade entre 1 de janeiro e o final do ano letivo, pode ser feita ao longo do ano letivo, 

e é aceite definitivamente desde que haja vaga, depois de aplicadas as prioridades 

definidas no artigo 10.º do mesmo Despacho Normativo, podendo frequentar a partir 

da data em que perfaz a idade mínima de frequência da Educação Pré-Escolar. 

 

1.1.6. O pedido de matrícula é apresentado até 15 de junho de 2018. 

 

1.2. Renovação de matrícula 

Na Educação Pré-Escolar, a renovação de matrícula tem lugar nos anos escolares 

subsequentes ao da matrícula e cessa no ano escolar em que a criança atinja a idade 

de ingresso na escolaridade obrigatória, ou seja, autorizada a ingressar no 1.º ano do 1.º 

ciclo do ensino básico, nos termos do presente Despacho Normativo e demais legislação 

aplicável. 
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1.3. Constituição dos grupos para 2018/2019  

(de acordo com o Despacho Normativo 10-A de 19 de junho de 2018)  

 

1.3.1. Na Educação Pré-Escolar, os grupos são constituídas por um número mínimo de 

20 e um máximo de 25 crianças. 

 

1.3.2. Os grupos da Educação Pré-Escolar são constituídas pelo número mínimo de 20 

crianças, sempre que em relatório técnico-pedagógico seja identificada como 

medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração da 

criança em grupo reduzido, não podendo incluir mais de duas crianças nestas 

condições. 

 

1.3.3. A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60 % 

do tempo curricular. 

 

1.3.4. Constituir grupos tendo por base o grupo de 2017/2018, mantendo na turma os 

alunos que continuam no mesmo Jardim. 

 

1.3.5. Aquando da existência de vaga nos Jardins de Infância do Agrupamento e a pedido 

devidamente justificado dos Encarregados de Educação ao Diretor, respeitando as 

prioridades definidas nos números anteriores, pode ser considerada a transferência 

de crianças entre os diferentes Jardins do Agrupamento.   

 

1.3.6. Terminado o período de matrícula, se não houver vaga, as crianças inscritas fora 

de prazo integram a lista de espera no final do seu grupo etário. 

 

2.  CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA O 1.º CICLO 

2.1. Critérios para a distribuição dos alunos do 1.ºCEB pelas escolas do 

Agrupamento 

2.1.1. No ato de matrícula, o Encarregado de Educação indica, por ordem de preferência, 

cinco estabelecimentos de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja 

escolha de frequência é a pretendida. A escolha do estabelecimento de educação 

ou de ensino está condicionada à existência de vaga, depois de aplicadas as 

prioridades definidas nos artigos 10.º e seguintes do presente Despacho Normativo. 
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2.1.2 A matrícula considera-se condicional, só se tornando definitiva quando estiver 

concluído o processo de distribuição dos alunos pelos estabelecimentos de 

educação e de ensino. 

 

2.2. Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino básico   

2.2.1. No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para 

matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos: 

1.ª Alunos com relatório técnico-pedagógico, e, que seja identificada como medida 

de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do aluno em 

turma reduzida, de acordo com o diploma sobre educação inclusiva; 

2.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a Educação Pré-Escolar ou o 

ensino básico no mesmo agrupamento de escolas; 

3.ª Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino;   

4.ª Beneficiários de ASE, cujos Encarregados de Educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 

pretendida;  

5.ª Beneficiários de ASE, cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento 

de educação pretendida;  

6.ª Cujos Encarregados de Educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de ensino, dando-se prioridade entre estes aos 

alunos que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de 

educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas; 

7.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a Educação Pré-Escolar em 

instituições particulares de solidariedade social na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino ou num estabelecimento de educação e 

de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam, 

comprovadamente, mais próximo do estabelecimento de educação e de ensino 

escolhido; 

8.ª Cujos Encarregados de Educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 

9.ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação 

de matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo 

de estudos no estabelecimento de educação e de ensino; 
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10.ª Outras prioridades e/ou critérios de desempate definidos no regulamento 

interno do estabelecimento de educação e de ensino. 

 

2.2.2. De acordo com a ordem de inscrição nos Serviços de Administração Escolar, os 

alunos que realizaram a sua inscrição fora de prazo, serão colocados a seguir a 

todos aqueles da sua faixa etária, que efetuaram a matrícula dentro do prazo. 

 

2.3. Constituição de turmas no 1.º ciclo do ensino básico 

2.3.1. As turmas do 1.º ciclo do 1.º Ano são constituídas por 24 alunos; nos 2.º, 3.º e 4.º 

anos são constituídas por 26 alunos.  

2.3.2. As turmas constituídas em 2017/18 servem de base, preferencialmente, à 

constituição em 2018/19, respeitando a continuidade pedagógica.   

2.3.3. As turmas do 1.º ciclo do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino com mais 

de 1 lugar, que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são 

constituídas por 22 alunos.  

2.3.4. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-

pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão 

a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir 

mais de dois nestas condições.   

2.3.5. A redução das turmas prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60% do 

tempo curricular.  

2.3.6. Os alunos retidos no 2.º ou 3.º anos de escolaridade podem integrar a turma a que 

pertenciam, por decisão do Diretor, sob proposta do Professor Titular de turma, 

ouvido o Conselho de Docentes.  

2.3.7. Na formação de turmas de 1.º ano, deverão ser tidas em linha de conta as 

informações dos Educadores de Infância. 

 

3. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA OS 2.º e 3.º CICLOS 

3.1. As turmas dos 5.º e 7.º anos de escolaridade são constituídas por um número mínimo 

de 24 e um máximo de 28 alunos. 

3.2. As turmas de 6.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade são constituídas por um número 

mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 alunos.   
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3.3. Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma 

disciplina de opção do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola 

é de 20 alunos. 

3.4. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-

pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão 

a necessidade de integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir 

mais de dois nestas condições. 

3.5. A redução das turmas prevista no número anterior fica dependente do 

acompanhamento e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60% do 

tempo curricular.  

3.6. Deverão ser colocados na mesma turma, alunos vindos do estrangeiro com 

dificuldades especiais em Língua Portuguesa, a fim de facilitar a prestação do apoio 

pedagógico previsto. 

3.7. Serão tomadas em consideração as indicações escritas dos Conselhos de Turma, 

no 2.º e 3.º ciclo, e dos Encarregados de Educação, desde que estas não contrariem 

as normas estipuladas e estejam enquadradas na organização da gestão escolar.  

 

 

 

Notas:   

a) Todos os casos omissos sobre este assunto serão resolvidos com base na 

legislação em vigor ou na competência do órgão a que diz respeito, tendo por 

base a legislação geral que o possa enquadrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - CRITÉRIOS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE  
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1.  DEFINIÇÕES  

1.1. Componente letiva dos Docentes 

A componente letiva a constar no horário semanal de cada Docente respeita o disposto 

no artigo 77.º conjugado com o artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente dos 

educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário (ECD), 

considerando-se que está completa quando totalizar 25 horas semanais, no caso do 

pessoal Docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ou 22 horas 

semanais (1100 minutos), no caso do grupo de recrutamento Inglês (1.º ciclo do ensino 

básico) e no caso do pessoal Docente dos restantes níveis de ensino, incluindo os grupos 

de recrutamento da educação especial. 

 

1.2. Componente não letiva  

A componente não letiva do serviço Docente encontra-se definida no artigo 82.º do ECD 

e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na escola.  

No âmbito da autonomia pedagógica e organizativa das escolas, aquando da elaboração 

dos horários é tido em consideração o tempo necessário para a supervisão pedagógica 

e o acompanhamento das atividades de animação e apoio à família, assim como o 

atendimento aos Encarregados de Educação, nos termos previstos na Portaria n.º 644 -

A/2015, de 24 de agosto.  

 

O Diretor atribui as atividades a incluir na componente não letiva de estabelecimento de 

cada Docente, de entre as previstas no n.º 3 do artigo 82.º do ECD ou outras aprovadas 

pelo conselho pedagógico ou consagradas na legislação em vigor (art.6.º - ponto 3 do 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018) 

 

1.3. Distribuição de serviço Docente  

A distribuição do serviço Docente tem por finalidade assegurar o serviço letivo decorrente 

das horas letivas dos grupos e turmas existentes na escola e garantir as condições para 

a implementação de medidas de promoção do sucesso educativo ou outras atividades 

que promovam a formação integral dos alunos assegurando, desta forma, as melhores 

condições de aprendizagem a todos. 

1.4. Crédito horário  
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O crédito horário constitui um conjunto de horas atribuído a cada escola, que acresce ao 

total da carga horária prevista nas matrizes curriculares, tendo por finalidade o reforço, 

recuperação ou aprofundamento das aprendizagens dos alunos, bem como o exercício 

de funções de âmbito organizacional. 

 

1.5. Tempo letivo  

A noção de «tempo letivo» corresponde à duração do período de tempo que cada escola 

definir como unidade letiva, em função da carga horária semanal prevista nas matrizes 

curriculares. 

 

2.  CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  

2.1. Educação Pré-Escolar  

2.1.1. A componente letiva a constar no horário semanal de cada Docente respeita o 

disposto no artigo 77.º conjugado com o artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente 

dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário 

(ECD), considerando-se que está completa quando totalizar 25 horas semanais.  

2.1.2. No preenchimento do horário de cada Docente tem prioridade, sobre qualquer    

outro, o serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola.  

2.1.3. A componente letiva é, das 9h00 às 12h00m e das 13h00 às 15h00m.   

2.1.4. A componente letiva de cada Docente de carreira tem de estar completa, não 

podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência.  

2.1.5. A componente não letiva do serviço Docente encontra-se definida no artigo 82.º 

do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na 

escola.   

2.1.6. O Diretor atribui as atividades a incluir na componente não letiva de 

estabelecimento de cada Docente, de entre as previstas no n.º 3 do artigo 82.º do 

ECD ou outras aprovadas pelo conselho pedagógico ou consagradas na legislação 

em vigor. 

2.1.7. A componente não letiva do serviço Docente que corresponde ao trabalho de 

estabelecimento é de 2 horas. Pode compreender meios tempos de 30 minutos. No 

horário do Docente distribui-se semanalmente tendo em conta as funções que este 

desempenha na escola. Desta forma são considerados tempos para: 

a)  atendimento a Pais/Encarregados de Educação;   

b) reuniões/formação/supervisão AAAF;  

c) supervisão de projetos/ planos de ação;   
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d) desempenho de cargo. 

2.1.8. À componente não letiva de trabalho de estabelecimento acrescem 8 horas para 

trabalho Individual. 

 

2.2. 1.º Ciclo  

2.2.1. A componente letiva a constar no horário semanal de cada Docente respeita o 

disposto no artigo 77.º conjugado com o artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente 

dos Educadores de Infância e dos professores dos ensinos básico e secundário 

(ECD), considerando-se que está completa quando totalizar 25 horas semanais ou 

22 horas semanais (1100 minutos), no caso do grupo de recrutamento Inglês.  

2.2.2. No preenchimento do horário de cada Docente tem prioridade, sobre qualquer 

outro, o serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola.   

2.2.3. No 1.º ciclo do ensino básico, o tempo total da matriz curricular integra o tempo 

inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço.  

2.2.4. A componente letiva de cada Docente de carreira tem de estar completa, não 

podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência.  

2.2.5. A componente não letiva do serviço Docente encontra-se definida no artigo 82.º 

do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na 

escola.   

2.2.6. O Diretor atribui as atividades a incluir na componente não letiva de 

estabelecimento de cada Docente, de entre as previstas no n.º 3 do artigo 82.º do 

ECD ou outras aprovadas pelo conselho pedagógico ou consagradas na legislação 

em vigor. 

2.2.7. A componente não letiva do serviço Docente que corresponde ao trabalho de 

estabelecimento é de 2 horas. Poderá compreender meios tempos de 30 minutos. 

No horário do professor distribui-se semanalmente tendo em conta as funções que 

este desempenha na escola. Desta forma são considerados tempos para: 

a) atendimento a Pais/Encarregados de Educação;   

b) reuniões/formação/supervisão AEC;   

c) supervisão de projetos/planos de ação;   

d) desempenho de cargos. 

2.2.8. À componente não letiva de trabalho de estabelecimento acrescem 8h para 

trabalho Individual.  

2.2.9. Sempre que um Docente tenha, no mesmo dia, serviço letivo distribuído em 

diferentes estabelecimentos do mesmo agrupamento, o tempo de deslocação entre 

eles é considerado como componente não letiva de estabelecimento. 
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2.3. 2.º e 3º Ciclos  

2.3.1. A componente letiva a constar no horário semanal de cada Docente respeita o 

disposto no artigo 77.º conjugado com o artigo 79.º do Estatuto da Carreira Docente 

(ECD), considerando-se que está completa quando totalizar 22 horas semanais 

(1100 minutos), incluindo os grupos de recrutamento da educação especial. 

2.3.2. Desta forma, a carga horária curricular dividir-se-á por 9 segmentos de 50 minutos, 

da seguinte forma: 

 

Manhã 08h25/09h15 09h20/10h10 10h25 /11h15 11h25/12h15 12h20/13h10 

Tarde   13h20/14h10 14h15/15h05 15h15/16h05 16h10/17h00  

 

2.3.3. No preenchimento do horário de cada Docente tem prioridade, sobre qualquer 

outro, o serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola.  

2.3.4. A componente letiva de cada Docente de carreira tem de estar completa, não 

podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência. 

2.3.5. Ao desenvolvimento das atividades de Desporto Escolar aplica-se o disposto do 

Despacho n.º 6827/2017, publicado no Diário da República, 2ª série, nº.152, de 8 de 

agosto. 

2.3.6. O horário do Docente não deve incluir, em princípio, mais de 3 níveis de lecionação 

diferentes. 

2.3.7. O horário do Docente deve contemplar um período para almoço de, pelo menos, 

1 hora. 

2.3.8. O serviço distribuído ao Docente deve estender-se, por princípio, ao longo de 5 

dias / semana. 

2.3.9. O Docente obriga-se a comunicar, atempadamente, ao Diretor ou à sua equipa, 

qualquer facto que implique redução ou condicionamento na elaboração do horário. 

2.3.10. A componente não letiva do serviço Docente encontra-se definida no artigo 82.º 

do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na 

escola.   

2.3.11. O Diretor atribui as atividades a incluir na componente não letiva de 

estabelecimento de cada Docente, de entre as previstas no n.º 3 do artigo 82.º do 

ECD ou outras aprovadas pelo conselho pedagógico ou consagradas na legislação 

em vigor. 
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2.3.12. O Diretor estabelece o tempo mínimo, até ao limite de 150 minutos semanais, a 

incluir na componente não letiva de estabelecimento de cada Docente de todos os 

níveis de educação e ensino, de modo a que, nos termos do n.º 4 do artigo 82.º do 

ECD:   

a) Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e 

disciplinar dos alunos; 

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena 

ocupação dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento 

escolar; 

c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à Equipa TIC. 

2.3.13. O número de horas a atribuir à “componente não letiva de estabelecimento”, será 

de 3 tempos de 50 minutos/semana. 

2.3.14. Sempre que um Docente tenha, no mesmo dia, serviço letivo distribuído em 

diferentes estabelecimentos do mesmo agrupamento, o tempo de deslocação entre 

eles é considerado como componente não letiva de estabelecimento.  

2.3.15. O serviço Docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos por dia.   

2.3.16. Excetua-se do previsto no número anterior a participação em reuniões de 

natureza pedagógica convocadas nos termos legais, quando as condições da 

escola assim o exigirem. 

2.3.17. A duração destas reuniões será equivalente a dois tempos. 

2.3.18. No horário de trabalho do Docente é obrigatoriamente registada a totalidade das 

horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho, com 

exceção da componente não letiva destinada a trabalho individual e da participação 

em reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais, que decorram 

de necessidades ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da alínea 

c) do n.º 3 do artigo 82.º do ECD.  

2.3.19. Sempre que num grupo de recrutamento se verifique a necessidade de afetação 

ou de reafetação de horas letivas resultante, designadamente, de impedimentos 

temporários de professores, serão as mesmas distribuídas, prioritariamente, a 

Docentes em serviço na escola, preferencialmente com horário incompleto.  

2.3.20. A componente de Cidadania e Desenvolvimento (5.º e 7.º anos) e a disciplina de 

Cidadania (Oferta Complementar – 6.º, 8.º e 9.º anos) são atribuídas 

preferencialmente a Docente dos quadros. 

2.3.21. Na definição das disciplinas de Oferta de Escola deve ser assegurada 

prioritariamente uma gestão racional e eficiente dos recursos Docentes existentes 

na escola.  
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a) Oferta complementar: 6.º, 8.º e 9.ºanos – Cidadania  

b) Oferta complementar: 5.º e 7.º ano – Oficina do Saber 

c) Oferta de Escola: 8.º ano - Música  

d) Complemento à Educação Artística: 7.º ano – Educação Tecnológica e Música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS 
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1.  ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS CRIANÇAS E DOS ALUNOS 

1.1. Organização dos horários das crianças da Educação Pré-Escolar  

O horário das crianças da Educação Pré-Escolar é distribuído ao longo dos 5 dias da 

semana, tendo diariamente 5 horas letivas e 2 horas de atividades de animação e apoio 

à família. O serviço de refeições está incluído nas AAAF (atividades de animação e apoio 

à família), competindo aos seus serviços o acompanhamento das crianças ao longo 

desse período. 

 

1.2. Organização dos horários dos alunos do 1.º Ciclo  

O horário dos alunos do 1.º CEB é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, sendo 

cada unidade de tempo igual a 60 minutos. 

As disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês deverão ser 

trabalhadas, preferencialmente, no período da manhã.    

As atividades de enriquecimento curricular decorrem no último tempo da tarde. 

 

1.3. Organização dos horários dos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos 

1.3.1. A elaboração dos horários está a cargo de um grupo de professores designado 

pelo diretor que deverá respeitar os princípios e critérios emanados neste documento.  

 

1.3.2. O conselho pedagógico definiu os critérios gerais a que obedece a elaboração dos 

horários dos alunos, designadamente quanto a:  

- Hora de início e de termo de cada um dos períodos de funcionamento das atividades 

letivas.  

(citado no ponto 2.3.1). 

- Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades 

da turma no período da manhã e, ainda, obedecendo a: 

a) Limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 

130 minutos;  

b) Se por exigência curricular ou outra devidamente autorizada, se dividir uma turma 

em dois “turnos” numa disciplina, dessa situação não poderá ocorrer nenhum tempo 

desocupado para qualquer deles;   

c) Tanto quanto possível, evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em 

resultado da não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos (Ensino 

Articulado); 

d) A atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou 

menos dias da semana está descrita nas grelhas das respetivas matrizes 

curriculares; 
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e) Na medida do possível, as aulas de disciplinas cuja carga curricular se distribui por 

três ou menos dias, não devem ser lecionadas em dias consecutivos; 

f) Sempre que possível, as aulas de Inglês e Língua Estrangeira II não devem ser 

lecionadas em tempos letivos consecutivos;   

g) Deve procurar-se uma distribuição equilibrada entre aulas de cariz teórico e cariz 

prático, particularmente nos dias em que as atividades letivas da turma se 

distribuem pelos dois períodos de funcionamento;  

h) Os apoios a prestar aos alunos devem ser distribuídos tendo em conta o equilíbrio 

do seu horário semanal;  

i) Possibilidade de permuta: a transposição recíproca de posição de uma ou mais 

aulas de diferentes disciplinas entre os Docentes da mesma turma ou entre 

Docentes do mesmo grupo de recrutamento, sempre que for previsível a ausência 

de um deles;  

j) Alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por 

ausências de Docentes;  

k) A carga horária dos cursos curriculares alternativos poderá ser flexibilizada, de 

acordo com as necessidades pontuais de lecionação;   

 

- Desdobramento de turmas  

É permitido o desdobramento de turmas nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-

Química do 3.º ciclo do ensino básico, exclusivamente para a realização de trabalho 

prático ou experimental, nas seguintes condições:   

a) Quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20;  

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 

 

2.  ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS DOCENTES 

2.1. A organização e a distribuição do serviço Docente serão feitas pelo Diretor e visa a 

gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, tanto na adaptação aos fins educativos 

a que se destinam como na otimização do potencial de formação de cada um dos 

Docentes.  

 

2.2. A competência e responsabilidade da distribuição do serviço Docente é da Diretora 

do Agrupamento, ouvido o Conselho Pedagógico e as estruturas de coordenação 

intermédias, de forma a:   

a) Assegurar que as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos 

alunos são satisfeitas;   

b) Permitir a realização de atividades educativas que se mostrem necessárias à plena 

ocupação dos alunos durante o período de permanência no estabelecimento 

escolar.  



  
 

Projeto Educativo de Agrupamento - AEDMI - 2018 – 2021  
 

66 

Agrupamento de Escolas D. Manuel I  

TAVIRA 

 

 

2.3. Como recomendação e princípio orientador, na distribuição de serviço deverá 

atender-se ao perfil do Docente, quer a nível da sua relação com os alunos e 

Encarregados de Educação, quer a nível do grau de desempenho do cargo, bem como 

à experiência do mesmo.   

  

Nota final:   

No caso de algum destes critérios não estar de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o Despacho 

Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, prevalece o espírito da lei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


