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INTRODUÇÃO 

“É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da 
humanidade”. Immanuel Kant  
 

 

Todos sabemos que a missão da escola é contribuir para a melhoria da sociedade 

e a formação de cidadãos cívicos, tolerantes, responsáveis, cooperantes, autónomos e 

conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de atuar como agentes de mudança, 

num ambiente participativo, aberto e integrador. 

Neste sentido, o Projeto Educativo (PE) é um instrumento de planeamento da ação 

educativa na respetiva sociedade e assume um papel primordial no destino da 

organização do agrupamento de escolas, sendo um ponto de referência e orientação na 

atuação de todos os elementos da comunidade educativa, respeitando a história e o 

papel que a escola representa na comunidade em que se insere.  

Este é um projeto centrado, acima de tudo, nos aspetos que visamos melhorar no 

nosso agrupamento de escolas e, por isso, procurará promover a elaboração de planos 

de melhoria e, com certeza, essas ações facilitarão o desenvolvimento e a monitorização 

da nossa avaliação interna.  

Na elaboração deste PE procurámos patentear decisões em torno dos fatores que 

mais influenciam o sucesso escolar, a saber: fatores pedagógicos (organização da sala 

de aula, gestão dos espaços e dos tempos, atividades propostas e relação pedagógica), 

fatores curriculares (cursos oferecidos, estruturas e métodos de avaliação) e fatores 

organizacionais (formas de agrupamento das crianças / alunos, sistemas de aprovação 

e retenção dos alunos, preparação científica e pedagógica dos docentes, entre outros).  

As opções apresentadas neste projeto visam, em primeiro lugar, impulsionar a 

qualidade do ensino ministrado e o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos na 

comunidade escolar, dando ênfase às finalidades educativas, sociais e culturais.  

Para tal, é indispensável manter as equipas dos vários agentes educativos 

motivadas para o ato de educar de forma exigente, responsável e coesa.  

O esforço de (re)organização da escola para aprimorar as condições do processo 

de ensino e aprendizagem deve ser contínuo e só será possível com a 

corresponsabilização dos docentes e do seu trabalho cooperativo, com o apoio  de toda a 

comunidade escolar.  

 

 

 



PROJETO EDUCATIVO 2014 - 2017 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO Página 4 

 

1 - CONTEXTO DA AÇÃO EDUCATIVA 

1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO 

 

Melgaço é um concelho com 238,2 km² de área, 9 040 habitantes em 2012, 3.839 

famílias e 7625 alojamentos familiares em 2012 (cf. anexo 1), encontrando-se subdividido 

em 13 freguesias após a reorganização administrativa de 2013 (cf. fig. 1).   

 

 

 

 É uma zona marcada 

pelo decréscimo demográfico 

(mais acentuado na zona 

montanhosa do concelho 

devido à emigração e 

migração) e por um reduzido 

número de infra-estruturas de 

fixação da pouca população 

existente (cf. anexo 1), pelo 

que seria de considerar que 

as instituições concelhias se 

debruçassem e mobilizassem 

na procura e obtenção de 

respostas que minimizem e 

invertam esta situação. Este 

município apresenta uma boa 

rede de acessibilidades, 

apesar da natureza do relevo 

e as variações de altitude.  

O entrelaçar entre os climas de influência atlântica e continental criam neste 

concelho zonas geograficamente diferenciadas. 

 
1.1.1 - POTENCIALIDADES EDUCATIVAS 

 

É importante para toda a comunidade ter em atenção a preparação do futuro dos 

seus educandos para a realidade cultural e económica em que se insere. 

As características culturais do meio em que se insere o Agrupamento de Escolas de 

Melgaço traduzem um legado patrimonial valioso que cabe a todos transmitir de geração 

em geração. 

      Fig. 1 – Freguesias do concelho de Melgaço      

Ref.: wikipédia 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Melga%C3%A7o_(Portugal)#mediaviewer/Ficheiro:Melga%C3%A7o_freguesias_2013.svg
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 Em particular, o nosso Agrupamento tem o papel fundamental de passar esses 

valores às gerações mais novas, adaptando currículos e promovendo atividades em 

parcerias com instituições que funcionam na comunidade. 

Melgaço é um concelho onde se respira qualidade de vida. Os agentes económicos 

centram as suas atividades na exploração de duas zonas distintas: a ribeira e a 

montanha. Histórica e culturalmente muito rico, naturalmente encantador e com recursos 

naturais de elevada qualidade, Melgaço tem desenvolvido uma economia que tem sabido 

explorar todas essas mais-valias. Diversas propostas ligadas ao ecoturismo, à 

gastronomia tradicional, aos desportos radicais, ao turismo de lazer ou arquitectónico e 

ao vinho Alvarinho, impulsionaram a criação de estruturas diversificadas de apoio a todas 

estas atividades. Além de ofertas de alojamento, lazer e restauração muito diversificadas, 

foi criada pela Autarquia a rede Melgaço-Museus, uma das parcerias educativas 

inultrapassável nos planos de atividades do Agrupamento ao longo dos últimos anos. A 

religião é algo igualmente marcante na realidade das gentes de Melgaço, o que justifica, 

a par de outros fatores, o elevado número de alunos que opta por frequentar a disciplina 

de EMRC. Muitos eventos culturais dirigidos a públicos diversificados envolvem alunos do 

Agrupamento, como organizadores ou participantes. Destaque para o teatro, 

profundamente enraizado nas populações locais, que vai buscar os enredos e histórias 

ao património rural que Melgaço representa. Por último, a promoção de uma vida 

saudável e de prática desportiva junto dos habitantes e jovens de Melgaço é reforçada 

pela presença do Centro de Estágios, onde a escola encontra outras formas de parcerias 

importantes com a comunidade. 

 

1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento de Escolas de Melgaço foi criado no ano letivo 2002/2003, 

resultando de um processo de reorganização escolar. É constituído por 3 

estabelecimentos de educação/ensino não superior: a Escola Básica e Secundária de 

Melgaço (escola sede), a Escola Básica da Vila e a EB1/JI de Pomares. Estas funcionam 

em centros escolares, com instalações e equipamentos considerados adequados e 

apropriados para o desenvolvimento da prática pedagógica e atividades lúdicas de 

recreio. Dispõem de instalações desportivas (pavilhões gimnodesportivos), refeitórios, 

bibliotecas escolares, estão apetrechadas com vários equipamentos tecnológicos e 

informáticos, possuem acesso à internet (ligação de banda larga) e têm diferentes 

espaços verdes.  

A EB1/JI de Pomares (cf. fig. 2) evidencia alguns sinais de desgaste em 

determinados espaços escolares. 
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   Fig. 2 - Escola EB1/JI de Pomares                                                  Fig. 3 - Escola EB1/JI de Melgaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Escola Básica da Vila (cf. fig. 3), apesar de ter sido construída há poucos anos, 

não possui coberturas em nenhum dos seus espaços exteriores. 

 

A Escola Básica e Secundária de 

Melgaço (cf. fig. 4), em funcionamento 

há 29 anos, apresenta diferentes 

espaços de recreio e lazer, zonas verdes 

com árvores de variadas espécies, um 

pequeno lago natural e campos 

desportivos. Possui uma cantina onde 

são confecionadas diariamente as 

refeições, por gestão direta. Existem 

duas salas polivalentes para convívio dos alunos, uma biblioteca e uma sala de estudo. 

As várias salas de aula e outros locais de trabalho deste estabelecimento de ensino têm 

condições regulares e equipamentos necessários para o bom funcionamento das 

atividades letivas. O pavilhão gimnodesportivo, cujas instalações apresentam sinais 

visíveis de desgaste (infiltrações e piso degradado), e os laboratórios, com condições 

desajustadas à realidade atual, carecem de obras de manutenção e/ou melhoramento. A 

entrada principal desta escola não tem nenhum cobrimento, só possui um pequeno 

refúgio e as coberturas dos passadiços, que se encontram nas entradas principais dos 

pavilhões, possuem material de fibrocimento, com amianto. 

O Agrupamento de Escolas de Melgaço acolhe alunos com perfis diversificados, 

provenientes de um pequeno núcleo urbano e maioritariamente do meio rural e abrange 

toda a população escolar deste concelho (o mais setentrional de Portugal). As escolas 

deste agrupamento são servidas por uma rede de transportes escolares da inteira 

responsabilidade da autarquia de Melgaço.  

      Fig. 4 - Escola básica e secundária de Melgaço      
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1.3 - POPULAÇÃO ESCOLAR 

 
ALUNOS 

No ano letivo 2013/2014 este Agrupamento foi frequentado por 772 crianças/alunos 

distribuídos por um total de 41 grupos/turmas, da forma indicada na tabela 1. Foram 

entregues prémios de mérito a um total de 76 alunos do ensino básico e secundário, 

(propostos no ano letivo 2012/2013). Beneficiaram de auxílios económicos, no âmbito da 

ação social escolar, 10% das crianças da educação pré-escolar, 22% do 1.º ciclo do 

ensino básico, 21% do 2.º ciclo, 33% do 3.º ciclo e 14% do ensino secundário.  

 

Tabela 1 – População escolar: alunos 2013/2014 

 
Crianças / 

alunos 
Grupos / 
turmas 

Prémio de mérito 
(propostas de 

2012/13) 

Ação social escolar 

Escalão A Escalão B 

Educação pré-escolar  126 6 - 16 17 

1.º ciclo do ensino básico  198 10 18 37 34 

2.º ciclo do ensino básico 133 7 19 41 25 

3.º ciclo do ensino básico 197 10 28 66 41 

Ensino secundário 118 8 11 26 18 

Total 772 41 76 186 135 

 

Nos últimos 2 anos, o número de alunos, a frequentar o ensino neste agrupamento, 

tem registado um ligeiro decréscimo, uma cifra total de 799 alunos e 44 turmas em 2011 

e 786 alunos e 46 turmas em 2012.  

Presentemente existe uma associação de estudantes, denominada de Associação 

de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Melgaço. 

O Agrupamento tem implementado um conjunto de medidas para a promoção da 

qualidade do sucesso educativo dos seus alunos. Em 2012/2013 não se registaram 

situações de abandono escolar ou desistência no ensino básico e secundário. 

Em 2012/2013, todos os alunos que apresentaram candidatura ao ensino superior 

foram colocados.  

CORPO DOCENTE 

No ano letivo 2013/2014, o corpo docente deste Agrupamento é considerado 

relativamente estável, constituído por 90 elementos, dos quais 86% pertencem aos 

quadros de agrupamento de escolas. (cf. anexo 2).  

Nos últimos 2 anos houve uma redução significativa dos docentes a lecionar neste 

agrupamento, ou seja, em 2011/2012 eram 109 e em 2012/2013 eram 98.  
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Quanto à distribuição do pessoal docente por grau académico, todos têm 

habilitação profissional para a docência, 3 deles possuem o grau académico de bacharel, 

a maioria (80 docentes) são licenciados, 6 possuem mestrado e 1 possui o grau de 

doutor. A maioria dos docentes é do sexo feminino e reside no concelho de Melgaço ou 

nos concelhos limítrofes.  

CORPO NÃO DOCENTE 

O corpo não docente é constituído pelos serviços administrativos e pelos 

assistentes operacionais. No presente ano letivo, os serviços administrativos são 

compostos por 1 coordenador técnico e 6 assistentes técnicos. Os assistentes 

operacionais são constituídos por 43 elementos, coordenados por 1 encarregado 

operacional. A maioria do pessoal não docente enquadra-se na faixa etária dos 50 a 59 

anos (42%) e dos 40 a 49 anos (28%) (cf. anexo 2).  

 

OUTROS TÉCNICOS 

O Agrupamento não possui serviços de psicologia e orientação (SPO) mas contou, 

no presente ano letivo, com o apoio de uma psicóloga (contrato de trabalho a tempo 

parcial: 18 horas) e de uma psicóloga estagiária. Obteve, também, o apoio direto de uma 

terapeuta da fala ao serviço do Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) - Associação 

de Paralisia Cerebral de Viana do Castelo. O Agrupamento realizará protocolos com 

outros Centros de Recursos para a inclusão sempre que se considerar necessário. 

 
FAMÍLIAS 

O total de famílias no concelho de Melgaço, de alojamentos familiares, de famílias 

unipessoais, de divórcios, de nascimentos fora do casamento e de alojamentos 

arrendados tem aumentado desde o ano de 2001. Ao invés, a dimensão média das 

famílias, os nascimentos e os alojamentos próprios têm diminuído desde o ano de 2001 

(cf. anexo 3). 

 

ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Atualmente existem 2 associações de pais/encarregados de educação: uma 

designada Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas 

de Melgaço e a outra é a Associação de Pais e Encarregados de Educação Unidos por 

uma Escola Melhor. 

 

 

 

https://pt-pt.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Pais-e-Encarregados-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-Unidos-Por-Uma-Escola-Melhor/384635384890524
https://pt-pt.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Pais-e-Encarregados-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-Unidos-Por-Uma-Escola-Melhor/384635384890524
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2 - DIAGNÓSTICO 

 

A informação recolhida e sistematizada a partir de diversas fontes, designadamente 

o anterior PE, o relatório de autoavaliação do agrupamento realizado em 2013, o relatório 

da avaliação externa, aquando da visita à escola em 2010 (8 a 10 de novembro) e um 

questionário dirigido aos pais/encarregados de educação e alunos, desde o 6.º ano até 

ao 10.º ano de escolaridade, possibilitou o diagnóstico que a seguir se apresenta na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Diagnóstico: pontes fortes, pontos a melhorar, oportunidades e constrangimentos  

Pontos fortes Pontos prioritários a melhorar 

 
 Quadro docente maioritariamente estável no 

Agrupamento; 
 Relações interpessoais e ambiente educativo 

saudável;  
 Taxa de abandono escolar praticamente nula; 
 Existência de estratégias para a promoção da 

escola inclusiva; 
 Análise permanente dos resultados escolares 

dos alunos; 
 Clarificação do processo de avaliação dos 

alunos, explicitando e tornando acessíveis os 
critérios utilizados, de modo a promover a 
auto e heteroavaliação participada dos 
professores, alunos e EE; 

 Trabalho de colaboração entre os Diretores de 
Turma e os Serviços Especializados, no 
acompanhamento de alunos com insucesso 
escolar e/ou problemas comportamentais; 

 Cultura de valorização do desempenho dos 
alunos, não só na vertente académica, mas 
também nos bons resultados em atividades 
extracurriculares;  

 Bons resultados alcançados pelos alunos em 
projetos a nível nacional (Parlamento dos 
Jovens, Canguru Matemático, Campeonato 
Nacional de Jogos Matemáticos, Plano 
Nacional de Leitura); 

 Articulação entre a Biblioteca Escolar e os 
conselhos de turma ao nível dos Planos de 
Atividades das Turmas (PAT);  

 Parcerias entre o Agrupamento e o Centro de 
Saúde de Melgaço, na área da saúde e 
prevenção de comportamentos de risco; 

 Utilização das infraestruturas desportivas e 
socioculturais do Concelho (Centro de 
Estágios, Auditório da Casa da Cultura, 
Centro Hípico, Piscinas Municipais,…); 

 Envolvimento de toda a comunidade 
educativa na elaboração dos principais 
documentos orientadores da escola (Projeto 

 
 Rentabilizar as qualificações dos 

recursos humanos do Agrupamento; 
 Resultados académicos;  
 Resultados dos alunos nas provas 

finais/exames nacionais;  
 Articulação entre docentes dos 

diferentes ciclos de ensino: 1º/2º; 
2º/3º e 3º/secundário; 

 Insuficiência de mecanismos 
eficazes de supervisão pedagógica, 
nomeadamente no desempenho 
docente em contexto sala de aula; 

 Monitorização e supervisão da ação 
educativa e generalização das 
melhores práticas; 

 Explicitação dos critérios de 
distribuição do serviço não docente; 

 Elaboração de um plano de 
formação do pessoal docente e não 
docente com base nas 
necessidades identificadas pelos 
órgãos do Agrupamento;  

 Equipamentos de laboratório; 
 Condições no ginásio para o 

desenvolvimento da prática letiva; 
 Interação entre pais/EE e o 

Agrupamento de ciclo para ciclo de 
ensino; 

 Envolvimento dos pais/EE nas 
atividades não 
letivas/extracurriculares; 

 Eficiência e eficácia das medidas de 
apoio educativo no sucesso das 
aprendizagens dos alunos; 

 Decrescente participação dos alunos 
em algumas atividades não letivas, 
realizadas nos finais de período. 
. 
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Educativo, Regulamento Interno, Avaliação 
Interna); 

 Controlo/monitorização de entradas/saídas 
dos alunos e dos seus consumos no bar e 
cantina, por parte dos Pais/EE, através do 
cartão digital;   

 Boa qualidade da alimentação na cantina 
escolar; 

 Manutenção e atualização constante dos 
recursos informáticos pela equipa do Plano 
Tecnológico. 

Oportunidades Constrangimentos 

 

 Colaboração da Universidade Católica na 
definição de estratégias de apoio à melhoria 
da Escola (SAME); 

 Oferta de Curso Básico de Música em Regime 
Articulado; 

 Parceria com a EPRAMI, para a abertura de 
cursos profissionais; 

 Rentabilização da rede de parcerias existente, 
nomeadamente com instituições de ensino 
superior ─ Escola Superior de Desporto e 
Lazer, em Melgaço, pólo do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo;  

 Alunos interessados em seguir um percurso 
escolar por uma via profissionalizante; 

 Encarregados de Educação (e outros adultos) 
interessados em enriquecer o currículo 
pessoal, elevando o seu grau de escolaridade; 

 Continuidade de parcerias com a Câmara 
Municipal e outras instituições, em atividades 
que promovam novas oportunidades de 
aprendizagem para os alunos e também para 
os Pais/EE; 

 Existência de uma Equipa Multidisciplinar; 

 Existência de duas Associações de Pais e 
Encarregados de Educação; 

 Localização do Centro Escolar da Vila no 
mesmo espaço físico que a escola-sede do 
Agrupamento; 

 Localização do Agrupamento num concelho 
em que as atividades económicas principais 
se baseiam na agricultura (zona demarcada 
de vinho Alvarinho), no turismo e no desporto, 
com vista à abertura de cursos vocacionais ou 
profissionais nestas áreas. 

  

 Redução do número de alunos a 

frequentar atualmente o 

Agrupamento (cf. p. 7);  

 Diminuição da taxa de natalidade; 

 Diminuição da população residente; 

 Fracas oportunidades de emprego, 

no Concelho;  

 Baixa participação da comunidade 

local na vida escolar; 

 Rede de transportes escolares 

desajustada aos horários dos alunos 

que residem em zonas mais 

longínquas do concelho; 

 Baixa escolaridade dos pais e 

encarregados de educação, tendo 

em conta o número de interessados 

em elevar o grau de escolaridade; 

 Materiais escolares obsoletos e/ou 

desadequados (cf. ponto 1.2 – 

caracterização do Agrupamento); 

 Redução do orçamento em 2913€ 

(3%), motivado pelo corte nas 

verbas atribuídas à escola; 

 Financiamento insuficiente para a 

manutenção de equipamentos. 
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3 - CONCEÇÃO DE ESCOLA 

 

Nos próximos 3 anos letivos, o Agrupamento pretende promover o desenvolvimento 

sólido e integrado da formação humana, cultural, social, científica, técnica e vocacional 

dos seus alunos, adequada aos seus diferentes ciclos de ensino e perfis, a valorização 

profissional do seu quadro docente e não docente, bem como o compromisso ativo com o 

desenvolvimento da comunidade em que se insere. 

O Agrupamento de Escolas de Melgaço convencionará a sua visão em princípios 

de identidade, ética, transparência, responsabilidade e solidariedade como pilares para o 

desenvolvimento de autonomias individuais e uma participação comunitária.  

Como entidade pública, tem a missão de proporcionar a toda a comunidade as 

condições necessárias e indispensáveis, que estiverem à sua responsabilidade, para 

facilitar o cumprimento da sua função educativa, tendo em conta princípios orientadores 

organizados em cinco dimensões: dimensão pedagógica, dimensão cívica, dimensão 

relação escola/família/comunidade; dimensão formação profissional e dimensão 

administrativa/financeira.  

Nesta perspetiva, este Agrupamento de escolas deverá assumir-se como uma 

instituição que deve: 

 

 Adequar dispositivos pedagógicos e estratégias de ensino que garantam a melhoria da 

qualidade das aprendizagens; 

 Assegurar um ensino diferenciador, que vise a equidade e a justiça; 

 Fomentar a autonomia na aprendizagem; 

 Apostar em lideranças partilhadas, com sentido mais pedagógico; 

 Valorizar o pessoal docente e não docente; 

 Apostar na formação em contexto e em dinâmicas de colaboração; 

 Intensificar a cooperação efetiva de toda a comunidade na qualidade educativa; 

 Reforçar os processos de autoavaliação, tendo em conta indicadores de excelência; 

 Estimular e incentivar a educação para o empreendedorismo; 

 Contratualizar a sua autonomia. 

 

 Finalmente, este Projeto visa contribuir decisivamente para a geração de cidadãos 

com uma sólida formação pessoal, social, cultural, ética, moral e científica e que 

desenvolvam as capacidades/competências necessárias para a sua realização pessoal e 

profissional, com autonomia e espírito critico, com vista à integração num mundo 

globalizado e em constante mudança.  
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4 - PLANO ESTRATÉGICO 

 

O presente PE, a implementar no período 2014-2017, constitui o principal 

documento de orientação educativa do Agrupamento de Escolas de Melgaço. Neste 

âmbito, para esse período de tempo, será delineado o seguinte plano estratégico. 

 
 

4.1 - DIMENSÃO PEDAGÓGICA 
 

Objetivo prioritário: melhorar as aprendizagens e os resultados académicos dos alunos. 

Metas 

 Aumentar a média de classificações positivas das turmas, em cada disciplina de 
caráter obrigatório, em 0,1 valores por ano, desde 2015 até 2017; 
 Atingir uma percentagem de classificações positivas, nas Provas/Exames Nacionais 
de Português e Matemática do 4º, 6º, 9º e 12º ano, igual ou superior à meta estabelecida a 
nível nacional até 2017 (cf. anexo 4); 
 Obter em todas as disciplinas, sujeitas a exame nacional, uma média igual ou superior 
à nacional, desde que haja um número mínimo de 15 alunos a fazer o exame; 
 Melhorar, continuadamente, as taxas de transição por ciclo de escolaridade, 
mantendo-as iguais ou superiores às metas estabelecidas a nível nacional até 2017 (cf. 
anexo 5); 
 Atingir uma taxa de conclusão no 12º ano igual ou superior à meta estabelecida a nível 
nacional até 2017 (cf. anexo 5). 

Estratégias a privilegiar 
Principais indicadores a usar na 
avaliação 

 

 Usar experiências de aprendizagens motivadoras e 
diversificadas em sala de aula para melhorar a 
qualidade do ensino e das aprendizagens; 

 Diversificar e reorganizar as atividades de apoio às 
aprendizagens dos alunos tendo em vista uma 
maior eficácia e motivação; 

 Reforçar as estratégias que visem uma melhor 
preparação dos alunos para as provas finais e 
exames nacionais; 

 Promover uma cultura de trabalho e estudo 
autónomo por parte dos alunos para que as 
aprendizagens se realizem; 

 Intensificar as ações junto das famílias dos alunos, 
no sentido de uma maior e mais esclarecida 
colaboração com o Agrupamento, visando o 
aumento do sucesso académico de cada 
educando; 

 Ampliar processos de supervisão pedagógica 
docente, numa perspetiva formativa e de apoio; 

 Incentivar e otimizar o trabalho cooperativo 
docente, com vista à gestão eficaz dos processos 
de ensino/aprendizagem, a nível do Grupo de 
Docência e dos Conselhos de Turma; 

 Estimular as dinâmicas dos conselhos de turma na 
elaboração e concretização dos Planos de 
Atividades da Turma (PAT) que incrementem o 
trabalho interdisciplinar; 

 Intentar uma melhor articulação e coerência entre 

 

 Taxa de transição / aprovação por 
disciplina; 

 Taxa de transição/aprovação dos 
alunos por ano de escolaridade; 

 Taxa de frequência e de eficácia 
dos alunos aos apoios, centro de 
aprendizagem e/ou biblioteca 
escolar; 

 Média das avaliações internas e 
externas; 

 Evolução do desvio entre a CIF e a 
CE; 

 Evolução dos resultados das 
cortes (amostra) de alunos por 
disciplina, ao longo do percurso 
escolar; 

 Taxa de ingresso no ensino 
superior; 

 Taxa de empregabilidade dos 
alunos com um CEI; 

 Taxa de crescimento das 
atividades de planificação e de 
trabalho coletivo docente; 

 Taxa de crescimento do nº de 
atividades pluridisciplinares ao 
nível dos conselhos de turma; 

 Grau de satisfação da 
comunidade educativa 
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as atividades letivas, os projetos de 
desenvolvimento curricular e outras atividades 
extracurriculares; 

 Criar dispositivos e instrumentos de avaliação 
interna da qualidade dos processos educativos; 

 Promover a orientação vocacional e profissional 
dos alunos do 9ºano; 

  Planear a oferta educativa de acordo com os 
interesses dos alunos e dos Pais/EE; 

 Apoiar projetos inovadores, de professores e 
alunos, que promovam a autonomia, a criatividade 
e o empreendedorismo; 

 
 

relativamente às práticas letivas 
e aos resultados obtidos; 

 Número de alunos com prémios 
ou distinções a nível 
extracurricular em áreas distintas. 

 
 

4.2 - DIMENSÃO CÍVICA 
 

Objetivo prioritário: melhorar o ambiente educativo, as relações interpessoais e a 
educação para uma vida saudável. 

Metas 

 Diminuir o número de casos de indisciplina no Agrupamento; 
 Aumentar o número de clubes ou espaços, no âmbito da educação cívica, onde os 

alunos assumam uma maior responsabilidade na sua dinamização; 
 Diminuir o número de fenómenos ligados ao tabagismo e a alimentação desequilibrada 

(obesidade ou desnutrição). 

Estratégias a privilegiar 
Principais indicadores a usar 

na avaliação 

 

 Reforçar atividades e metodologias de ensino em sala 

de aula que visem a participação cívica e responsável 

dos alunos; 

 Desenvolver projetos que visem a formação para a 

cidadania, combatendo discriminações de ordem 

cultural, física ou de outra natureza no Agrupamento; 

 Intensificar a articulação vertical entre todos os ciclos 

de ensino do Agrupamento, incluindo o apoio dos 

alunos mais velhos aos mais novos; 

 Potenciar as competências da equipa multidisciplinar, 

nomeadamente na articulação escola/família; 

 Valorizar o processo de eleição do Delegado de Turma 

e as atividades promotoras da sua participação na vida 

do Agrupamento; 

 Fomentar projetos, atividades e espaços onde os 

alunos assumam um papel decisório e mais dinâmico; 

 Enriquecer a oferta de atividades de ocupação de 

tempos livres, visando a educação cívica; 

 Diligenciar condições para o exercício da criatividade e 

do empreendedorismo; 

  Ampliar as atividades que potenciem as competências 

do Gabinete de Apoio ao Aluno, em particular no âmbito 

da Educação Sexual;  

 

 Número de participações de 

ocorrência derivadas de 

ordem de saída da sala de 

aula; 

 Número de processos 

disciplinares instaurados; 

 Número de atividades 

interciclos, integradas nos 

Planos de Atividades das 

Turmas; 

 Número de ações 

desenvolvidas tendo em vista 

a sensibilização e 

coresponsabilização dos 

encarregados de educação, 

na educação cívica dos seus 

educandos; 

 Número de clubes ou outras 

atividades onde os alunos 

assumam um papel mais 

ativo e decisório; 

 Grau de satisfação dos 

alunos com a oferta e a 

qualidade das atividades 
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 Promover um maior envolvimento de toda a 

comunidade na prevenção de situações de alunos com 

comportamentos de risco; 

 Fomentar ações no âmbito da sensibilização para uma 

educação ambiental; 

 Incentivar a realização de ações de reflexão, debate e 

encontro lúdico-cultural entre os vários atores da 

comunidade educativa; 

 Tirar um maior partido dos recursos do concelho na 

educação para uma vida saudável. 

 

extracurriculares do 

Agrupamento visando a 

educação cívica; 

 Grau de adequação e 

valorização das atividades 

integradas no PAA visando a 

educação cívica. 

 

 

 

 4.3 - DIMENSÃO DA RELAÇÃO ESCOLA / FAMÍLIA / COMUNIDADE  
 

Objetivo prioritário: intensificar a cooperação efetiva de toda a comunidade educativa, 
visando a melhoria da qualidade educacional. 

Metas 

 Aumentar tendencialmente em cada ano letivo, até 2017, o número de encarregados de 
educação presentes nas reuniões, particularmente com os Diretores de Turma (DT); 

 Aumentar 10% em cada ano letivo, até 2017, o número de turmas envolvidas em 
projetos ou atividades desenvolvidas em parceria com instituições da comunidade. 

Estratégias a privilegiar 
Principais indicadores a usar na 

avaliação 

 Promover um bom clima de trabalho, 
emocionalmente equilibrado e estimulante em 
todo o Agrupamento; 

  Incrementar novas formas e circuitos de 
comunicação com os EE; 

 Incentivar a realização de atividades da 
responsabilidade das Associações de Pais/EE e 
da Associação de Estudantes, no Agrupamento; 

 Aprofundar a cooperação já existente entre a 
Associação de Estudantes e as restantes 
estruturas de gestão do Agrupamento; 

 Estimular e valorizar a participação dos alunos 
nas atividades não letivas; 

 Organizar eventos comemorativos de efemérides, 
marcantes a nível local, nacional e mundial, com 
caráter lúdico-pedagógico em colaboração com 
todos os agentes da comunidade educativa; 

 Fomentar projetos que envolvam os vários atores 
da comunidade educativa; 

 Intensificar parcerias com agentes 
socioeconómicos e culturais da região; 

 Promover novas formas e circuitos de 
comunicação e divulgação das atividades 
marcantes do Agrupamento; 

 Melhorar a divulgação do projeto educativo do 
Agrupamento junto de toda a comunidade 
educativa. 

 Número de contactos entre o 
Diretor de Turma e outros, e os 
Pais/EE, por ano e turma; 

 Taxa de participação dos Pais 
e Encarregados de Educação 
em atividades desenvolvidas 
no âmbito do PAA do 
Agrupamento; 

 Taxa de atividades 
dinamizadas pelas 
Associações de Pais/EE e pela 
Associação de Estudantes no 
Agrupamento; 

 Taxa de participação dos 

alunos nas atividades não 

letivas/extracurriculares do 

Agrupamento; 

 Taxa de satisfação dos 
membros da comunidade 
escolar relativamente ao 
Agrupamento. 
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4.4 - DIMENSÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Objetivo prioritário: adequar a formação docente e não docente às necessidades do 
Agrupamento e ao seu Projeto Educativo. 

Metas 

 Criar e implementar um plano plurianual de formação do Agrupamento, sempre que 
possível contextualizado. 

Estratégias a privilegiar Principais indicadores a usar na avaliação 

 

 Identificar as principais necessidades de 
formação do pessoal docente e do pessoal 
não docente do Agrupamento;  

 Rentabilizar os recursos humanos 
existentes na escola com competências 
formativas certificadas; 

 Promover ações de formação de iniciativa 
do Agrupamento, envolvendo docentes 
e/ou não docentes com um objetivo 
comum;  

 Apoiar o desenvolvimento de projetos de 
autoformação, incluindo publicações e 
projetos de investigação; 

 Fomentar e valorizar a atualização 
permanente do pessoal docente e não 
docente, direcionada para as diferentes 
áreas de atuação.  

 

 Taxa de formadores certificados no 
âmbito do plano de formação; 

 Percentagem de oficinas, estágios e 
projetos propostos para certificação no 
âmbito do plano de formação do 
Agrupamento; 

 Taxa de ações de formação realizadas 
por Departamento e por ano; 

 Taxa de ações de formação realizadas 
para o pessoal não docente; 

 Percentagem do aumento do número de 
professores com certificados de 
aprovação atribuídos no âmbito das ações 
desenvolvidas. 

 
 

4.5 - DIMENSÃO ADMINISTRATIVO / FINANCEIRA 
 

Objetivo prioritário: gerir de forma eficiente e eficaz os recursos 
administrativos/financeiros. 

Metas 

 Praticar uma gestão financeira centrada na utilização prioritária do apoio ao processo 
de ensino aprendizagem;  

 Compensar carências socioeconómicas dos alunos do Agrupamento no seu acesso 
aos serviços e bens. 

Estratégias a privilegiar Principais indicadores a usar na avaliação 
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 Promover uma gestão 
participada/sustentada dos recursos 
materiais; 

 Fazer um maior investimento em espaços 
de qualidade que contribuam para a 
melhoria das aprendizagens dos alunos; 

 Aderir a projetos que melhorem os 

recursos materiais do Agrupamento. 

 Estimular as ações que visem reduzir as 
discrepâncias socioeconómicas dos 
alunos do agrupamento e do seu acesso 
aos serviços e bens; 

 Criar condições para a candidatura à 
celebração de contratos de autonomia 
com o Ministério de Educação e Ciência 
(MEC);  

 

 Número de ações realizadas com os 
Grupos Disciplinares ou Departamentos 
visando a gestão participada de recursos 
materiais; 

 Número de projetos que contribuam para a 
melhoria dos recursos materiais do 
Agrupamento; 

 Número de recursos de aprendizagem 
criados pelos Grupos Disciplinares com 
possibilidades de reutilização. 
 

 

5 - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

A autonomia, a administração e a gestão deste Agrupamento orientam-se pelos 

princípios da igualdade, da participação e da transparência, funcionando também sob o 

princípio da responsabilidade e da prestação de contas ao estado, assim como a todos 

os demais agentes ou intervenientes. 

No exercício das suas funções, os titulares dos cargos de direção, administração e 

gestão estão exclusivamente ao serviço do interesse público, devendo observar no 

exercício das suas funções valores fundamentais e princípios da atividade administrativa 

consagrados na constituição portuguesa e na lei, designadamente os da legalidade, 

justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência 

e boa-fé. Dado que este agrupamento de escolas pretende desenvolver a sua missão 

não de forma isolada, mas sim em distintas configurações de cooperação com outras 

entidades, algumas com propósitos e meios diferentes dos seus, porém, convergindo 

todas na mesma finalidade, isto é, atingir interesses comuns, o Agrupamento estabelece 

as seguintes parcerias e protocolos de colaboração: 

 

Parcerias  Protocolos 

 

 Bombeiros Voluntários de Melgaço 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) 

 Centro de Saúde de Melgaço 

 Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC) 

 Câmara Municipal de Melgaço (Casa da 
Cultura, Rede Melgaço-Museus),  

 Melsport 

 Centro Hípico do Monte de Prado 

  

 Academia de Música Fernandes 
Fão 

 APPACDM Melgaço 

 APPACDM Viana (CRI) 

 Câmara Municipal de Melgaço 
(refeições escolares do pré-escolar 
e 1º ciclo; AECs) 

 Universidade Católica 

 Agrupamento de Escolas Muralhas 
do Minho (CQEP – Centro de 
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 Centro de Formação Vale do Minho 

 Santa Casa da Misericórdia 

 Guarda Nacional Republicana (Escola 
Segura) 

 Segurança Social 

 Melgaço Radical 

 Centro de Acolhimento Temporário (CAT) 

 Associações de Pais /EE 

Qualificação do Ensino 
Profissional) 

 EPRAMI 

 Ordem dos Psicólogos 

 Casa do Professor 

 APCVC 
 

 

No âmbito da autonomia do Agrupamento, divulgam-se no anexo 6 os critérios 

gerais a adotar na constituição de turmas e na elaboração dos horários dos alunos. 

 

6 - MONITORIZAÇÃO 
 

Os resultados de avaliação do PE devem ser objeto de partilha e reflexão com os 

diferentes agentes da comunidade, pois esta interação é necessária para uma 

adequação metódica e assertiva das principais estratégias e atividades que foram 

definidas e aprovadas. Pretende-se que a avaliação do PE permita obter informação 

sobre: o grau de consecução dos objetivos e das metas determinadas, a forma como os 

restantes documentos estratégicos do agrupamento como o Plano Anual de Atividades 

(PAA) e o Regulamento Interno (RI) contribuíram para concretizar as metas inscritas no 

PE, os obstáculos e constrangimentos no seu desenvolvimento e os ajustamentos e/ou 

modificações a efetuar.  

Relativamente aos instrumentos de monitorização, exige-se a utilização de uma 

metodologia qualitativa e quantitativa, da qual se justificam, entre outros, os seguintes 

processos: atas dos diferentes órgãos de direção, administração e gestão do 

agrupamento, relatórios anuais dos resultados escolares, relatórios das diferentes 

estruturas de orientação educativa, relatórios do PAA e do RI, questionários de 

satisfação e relatórios da autoavaliação.  

 

7 - AVALIAÇÃO 

 

O PE do agrupamento de escolas de Melgaço será sujeito a uma avaliação 

intermédia, a meio do seu período de execução, e, sempre que se considere oportuno, 

no sentido de o ajustar à realidade escolar, aos objetivos e às metas que se pretendem 

alcançar. Essa apreciação poderá possibilitar a elaboração de um plano de melhoria, 

readaptando, desse modo, o plano estratégico.  

Os principais intervenientes na avaliação do PE serão o Conselho Geral, o 

Conselho Pedagógico e a Equipa de Autoavaliação do Agrupamento. 
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No término da vigência deste PE (2017) proceder-se-á a uma avaliação final do 

mesmo. Para tal, será avaliado tanto o processo do seu desenvolvimento como o 

resultado final do trabalho realizado, que deverá ser examinado de forma a apontar 

orientações para o PE seguinte.  

 

8 - DIVULGAÇÃO 

A exibição e difusão do PE deverá mobilizar todos os elementos do agrupamento e 

da comunidade local para concretizarem o plano estratégico nele consagrado.  

Desse modo, o agrupamento deverá promover uma vasta divulgação do seu 

documento orientador na comunidade educativa e no meio envolvente do concelho. 

Após a validação do PE pelo Conselho Pedagógico e da sua aprovação no 

Conselho Geral, recomenda-se que sejam dinamizadas distintas ações de divulgação do 

documento, de entre elas:  

 

 Apresentação aos docentes em reunião de departamento; 

 Sessões de apresentação ao pessoal não docente;  

 Apresentação aos serviços técnico-pedagógicos;  

 Sessões de apresentação às Associações de Pais/EE;  

 Apresentação aos alunos e Pais/EE, no início do ano letivo, pelo educador/professor 

titular de turma/DT; 

 Sessões de apresentação/receção aos novos docentes, novos funcionários, novos 

alunos e respetivos Pais/EE; 

 Publicação nas plataformas tecnológicas do Agrupamento para informação de todos 

os agentes da comunidade escolar e da comunidade local; 

 Publicação nos locais dos estabelecimentos de ensino, designados para esse efeito. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Alguns dados do BI do concelho de Melgaço 

 2001 2011 2012 

População  9.971 9.191 9.040 

Superfície em Km² 238,1 238,2 238,2 

Freguesias 18 18 18 

Idosos por cada 100 jovens 297,4 385,3 392,5 

Idosos (%) - 65 e mais anos 30,8 35,9 36 

% População de 15+ anos sem nível de escolaridade 35,6 22,5 - 

População residente de 15 e mais anos, com ensino 
sec. (%) 

6,9 10,6 - 

População residente de 15 e mais anos, com ensino 

superior 

3,7 6,2 - 

População em idade ativa (%) - 15 aos 64 anos 58,9 54,8 54,8 

População estrangeira em % da população residente - 1,7 1,3 

Saldo financeiro da Câmara Municipal - €, milhares - 1.760,7 804,3 

Receitas da Câmara Municipal por habitante (€) - 1.632,2 1.467,4 

População ativa: População empregada + População 
desempregada 3.173 2.903 - 

Taxa de emprego (%) - População empregada por 
cada 100 indivíduos com 15 e mais anos 33,5 31,2 - 

População empregada no sector primário (%) 22,6 9,8 - 

População empregada no sector secundário (%) 24,3 22,7 - 

População empregada no sector terciário (%)  53,2 67,4 - 

Trabalhadores por conta de outrem (%) 60,8 70 - 

Trabalhadores por conta própria isolados (%) 15,5 14,2 - 

Taxa de desemprego (%) - População desempregada 
por 100 ativos 5,3 9,7 - 

Ofertas de emprego nos centros de emprego 9,8 11,6 9,6 

Empresas não financeiras - 684 670 

Sociedades constituídas 20 13 17 

 
Ref.: PORDATA 

 

 

 

http://www.pordata.pt/Municipios/Populacao+residente+total+e+por+grandes+grupos+etarios-390
http://www.pordata.pt/Municipios/Freguesias-54
http://www.pordata.pt/Municipios/Indice+de+envelhecimento-458
http://www.pordata.pt/Municipios
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ANEXO 2 

 
Distribuição dos docentes por idade e tempo de serviço no Agrupamento 

Faixa etária 
Tempo de serviço 

≤4 anos 5-9 anos 10-19 anos 20-29 anos ≥30 anos Total 

Entre 30 e 39 
anos 

12 4 2 0 0 18 

Entre 40 e 49 
anos 

22 4 15 2 0 43 

Entre 50 e 59 
anos 

6 3 5 7 5 26 

Mais de 60 anos 1 0 0 0 2   3 

Total    41    11     22     9     7    90 

 

Distribuição do pessoal não docente por idade e tempo de serviço no Agrupamento  

Faixa etária 
Tempo de serviço 

≤4 anos 5-9 anos 10-19 anos 20-29 anos ≥30 anos Total 

Menos de 30 
anos 

2 0 0 0 0 2 

Entre 30 e 39 
anos 

6 2 2 0 0 10 

Entre 40 e 49 
anos 

5 1 7 1 0 14 

Entre 50 e 59 
anos 

7 0 7 6 1 21 

Mais de 60 anos 0 0 2 1 0 3 

Total 20 3 18 8 1 50 

 

 
ANEXO 3 - Alguns dados do BI de Melgaço sobre as famílias 

 2001 2011 2012 

Famílias 3.761 3.839 - 

Alojamentos familiares 7.475 7.605 7.625 

Famílias unipessoais 20,5 26,2 - 

Dimensão média das famílias 2,6 2,4 - 

Divórcios por 100 casamentos 15,4 53,8 63,6 

Nascimentos 53 41 36 

Nascimentos fora do casamento 15,1 39,0 61,1 

Alojamentos próprios (%) 96,6 89,6 - 

Alojamentos arrendados e outros casos (%) 3,4 10,4 - 

 

Ref.: PORDATA 

 

http://www.pordata.pt/Municipios/Alojamentos+familiares+classicos+(R)-92
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ANEXO 4 - Resultados de Provas e Exames Nacionais – Língua Portuguesa e Matemática (% de 
classificações positivas) 

Resultados  
dos exames 

 
Ano 
 

2012/13 2013/14 

Metas para o Agrupamento 
Metas 

Nacionais  
ensino 
público 

2015 
2014/15 2015/16 2016/17 

Língua 
Portuguesa 

4º ano 48,8% 86,4% 95,3% 95,4% 95,5% 95,3% 

  Matemática 4º ano 67,4% 54,5% 92,4% 92,5% 92,6% 92,4% 

Língua 
Portuguesa 

6º ano 67,3% 86,8% 92,0% 92,1% 92,2% 92,0% 

Matemática 6º ano 69,4% 60,3% 80,1% 80,2% 80,3% 80,1% 

Língua 
Portuguesa 

9º ano 57,9% a) 74,7% 74,8% 74,9% 74,7% 

Matemática 9º ano 21,1% a) 54,8% 54,9% 55,0% 54,8% 

Português 12º ano 64,4% a) 64,4% 64,5% 64,6% 64,4% 

Matemática A 12º ano 30,3% a) 69,8% 69,9% 70,0% 69,8% 

a) Sem dados disponíveis até ao momento 

 

ANEXO 5 - Taxas de repetência  

 
Repetências 

 
2012/3 

 
2013/4 

Metas para o Agrupamento Metas 
Nacionais 

2015 2014/5 2015/6 2016/7 

1º ano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Primeiro Ciclo 
2% 

2º ano 9,5% 4,2% 2,0% 1,9% 1,8% 

3º ano 0,0% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 

4º ano 4,7% 2,2% 2,0% 1,9% 1,8% 

1º Ciclo 4,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 

5º ano 2,7% 9,8% 5% 4,9% 4,8% 

Segundo Ciclo 
5% 

6º ano 3,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 

2º Ciclo 3,1% 6,0% 5% 4,9% 4,8% 

7º ano 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Terceiro Ciclo 
10% 

8º ano 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 

9º ano 9,8% a) 9,8% 9,7% 9,6% 

3º Ciclo 9,6% - 10% 9,9% 9,8% 

10º ano 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Secundário 
12% 

11º ano 4,2% a) 4,0% 3,9% 3,8% 

12º ano 34,6% a) 12% 11,9% 11,8% 

Secundário 18,7% - 12% 11,9% 11,8% 

a) Sem dados disponíveis até ao momento 
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ANEXO 6 

Critérios gerais a adotar na formação de 
turmas 

Critérios gerais a adotar na elaboração dos horários 
dos alunos. 

 

 Salvo disposições legais vigentes, os 

critérios de ordem pedagógica deverão 

prevalecer sobre quaisquer outros; 

 A constituição das turmas deverá 

respeitar, sempre que possível, as 

opções dos alunos e o equilíbrio de 

género; 

 As turmas deverão ser constituídas 

pelo menor número possível de 

alunos, dentro das normativas legais; 

 A constituição das turmas deverá, 

sempre que seja possível, acolher os 

pedidos apresentados pelo 

Encarregado de Educação no ato de 

matrícula, desde que devidamente 

fundamentados e aceites pela 

Diretora; 

 Os alunos que não progredirem devem 

ser distribuídos de forma equilibrada 

pelas turmas, tendo em conta as 

orientações dos Professores Titulares 

de Turma /Diretores de Turma; 

 Os alunos de mais do que uma turma 

poderão ser agrupados em disciplinas 

específicas sempre que tal se torne 

indispensável; 

 A oferta de escola nos Cursos 

Científico-Humanísticos do 12º ano 

deverá ir ao encontro dos interesses 

dos alunos/EE e dos recursos 

humanos existentes no Agrupamento, 

contemplando as seguintes disciplinas: 

Aplicações Informáticas B, Língua 

Estrangeira I, Psicologia B, Clássicos 

da Literatura e Grego. 

 

 Salvo disposições legais vigentes, os critérios de 

ordem pedagógica deverão prevalecer sobre 

quaisquer outros; 

 O horário de cada turma não deve ultrapassar o 

equivalente a 4 blocos num mesmo dia e deve 

atender-se à natureza dominante dos tipos de 

atividades em que os alunos estarão envolvidos 

várias horas seguidas; 

 Deve evitar-se que a carga letiva das disciplinas de 

Língua Portuguesa, de Matemática, de Línguas 

Estrangeiras e de Educação Física, à mesma turma, 

tenha lugar em dias consecutivos;  

 As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser 

lecionadas em tempos letivos consecutivos às de 

Inglês ou Língua Estrangeira I, e vice-versa;  

 Deve privilegiar-se, sempre que possível, no período 

da manhã e primeiros tempos da tarde, as 

disciplinas do domínio mais teórico e abstrato e no 

período da tarde as disciplinas com uma 

componente mais prática;  

 Deve evitar-se, sempre que possível, fazer uma 

distribuição do horário da turma em que os alunos 

que não estejam matriculados a uma disciplina 

fiquem com esse tempo desocupado no meio do 

horário;  

 Deve colocar-se o maior número de aulas na 

mesma sala de forma que os alunos se desloquem 

apenas para as disciplinas específicas em salas 

específicas; 

 Deve evitar-se um longo período na hora de almoço;  

 Deve atribuir-se a todas as turmas, quando possível, 

dois tempos livres, por semana, para o estudo ou 

outras atividades.  

 


