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1. Introdução 

O Projeto Educativo do Agrupamento 1  para 2017/2021 configura-se como um documento 

orientador e renovado, redefinindo o perfil da escola. Pretende assim reforçar a sua própria 

identidade, o envolvimento e empenho da comunidade educativa, consolidando valores de 

cidadania e implementando uma dinâmica pedagógica de qualidade. Aludindo ao lema do 

Agrupamento: “É pelo sonho que vamos … criando pontes entre o conhecimento e o saber”, 

projeta-se um comprometimento na construção de um plano de ação conjunto, tendo em conta 

as evidentes potencialidades do Agrupamento, apontando pontos fortes e estratégias de 

melhoria. O principal objetivo é a construção de uma sociedade melhor, mais solidária, mais 

responsável e mais humanizada. 

 “A melhor educação é a que se desenvolve como construtora de 
postura no mundo. Hoje mais do que nunca a escola deve preparar para 
o imprevisto, o novo, a complexidade e, sobretudo, desenvolver em 
cada indivíduo a vontade, a capacidade e o conhecimento que lhe 
permitirá aprender ao longo da vida. Aquele que reconhece o valor da 
educação estuda sempre e quer sempre aprender mais”. 

(Ministério da Educação, 2017) 

  

                                                        
1 Na elaboração deste Projeto Educativo, foram tidos em conta os seguintes documentos e  legislação:  
 - Lei n.º 46/86, de 4 de março (Lei de Bases do Sistema Educativo - alterada pelas Leis n.ºs 115/97, de 19 de setembro, 
49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto); 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril; 
Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho; 
Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho (Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória); 
PE do AEZUFF 2013/2017; 
Relatórios trimestrais de avaliação do Agrupamento do último quadriénio; 
Projeto de Intervenção 2017/2021, do Diretor do Agrupamento; 
Contrato de Autonomia do AEZUFF; 
Plano de Melhoria do AEZUFF; 
PAA do AEZUFF; 
Contributos dos órgãos, estruturas e intervenientes da comunidade educativa.  
- Estudo elaborado pela empresa Prime Layer, apresentado no Jornal de Notícias de 23 abril de 2015 
Documentos internos do Agrupamento 
- IGE (2010 e 2013). Avaliação Externa das Escolas. Relatório de escola. Agrupamento de Escolas da Zona 
Urbana da Figueira da Foz 
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2. O Patrono: Dr. João de Barros 

 

• 1881 - Nasce na Figueira da Foz a 4 de fevereiro (assento de batizado).  

• 1904 - Forma-se em Direito na Universidade de Coimbra; dedica-se ao 
magistério liceal em Coimbra, Porto e Lisboa.  

• 1910 - Inicia-se na Loja Maçónica Solidariedade, em Lisboa, sob o nome 
João de Deus.  

• 1913 - Membro da Academia de Ciências.  

• 1914 - Secretário-geral do Ministério da Instrução.  

• 1915 - Diretor Geral do Ensino Primário.  

• 1919 - Diretor Geral do Ensino Secundário.  

• 1920 - Sócio da Academia Brasileira de Letras; o Governo Belga atribui-lhe a 
Ordem Leopoldo II.  

• 1923 - O Presidente da República de Portugal atribui-lhe a Grã Cruz da 
Ordem de Cristo; a Sociedade da Cruz Vermelha atribui-lhe a Cruz 
Vermelha de Mérito.  

• 1925 - Deputado pelo Partido Democrático; Ministro dos Negócios 
Estrangeiros no governo do Dr. José Domingues dos Santos; o Presidente 
da República do Peru condecora-o com a Grã Cruz da Ordem El Sol del 
Peru.  

• 1927 - Suspenso, em outubro, de Diretor-geral do Ensino Secundário.  

• 1928 - Definitivamente afastado, em novembro, de Diretor-geral do Ensino 
Secundário - fim da sua carreira política oficial.  

• 1936 - Recebe, do Brasil, o grau de Comendador da Ordem do Cruzeiro do 
Sul.  

• 1944 - Recebe do Presidente da República do Brasil, a Grã Cruz da Ordem 
do Cruzeiro do Sul.  

• 1945 - O Presidente da República do Brasil atribui-lhe a Medalha do 
Centenário do nascimento do Barão do Rio Branco.  
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• 1949 - Recebe, do Presidente da República do Brasil, a medalha 
comemorativa do nascimento do poeta Rui Barbosa.  

• 1952 - O rei da Grécia condecora-o com a Cruz de Grande Comendador da 
Ordem de Fénix e nomeia-o Comendador da Ordem de Salvador; 
homenagem, na Figueira da Foz, pelas Bodas de Ouro da sua vida literária, 
com descerramento de uma lápide na casa onde nasceu na R. José da Silva 
Fonseca (antiga R. da Lomba).  

• 1960 - Morre, em Lisboa, no dia 25 de outubro. 

3. Perfil do Agrupamento 

Acolhendo uma enorme diversidade cultural e social, o Agrupamento sempre se pautou por uma 

dinâmica de inclusão e de mudança face aos novos desafios que constantemente prossegue.  

Assim, numa dinâmica de inclusão e participação defende-se uma Escola que aceita a diversidade 

cultural e social, capaz de integrar a unidade e o pluralismo, reconhecendo as diferenças e 

fazendo com que estas sejam origem de inovação e enriquecimentos recíprocos. Esta ideia de 

interação como algo que preencherá a relação humana, é assumida como essencial para a 

criação de um melhor ambiente para a aprendizagem e para o desenvolvimento das relações 

interpessoais. 

Na sequência da proposta de alteração do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, procura-se 

“construir uma escola inclusiva centrada no acesso ao currículo, na igualdade de oportunidades 

como ponto de partida, na abordagem multinível para a identificação de medidas de acesso ao 

currículo ou na cooperação e trabalho de equipa para identificar os alunos com necessidades 

educativas especiais. (…) O maior desafio da escola do século XXI é o de agregar e diferenciar.” 

Disposto a aceitar a mudança e a renovação de práticas pedagógicas, o Agrupamento pretende 

construir os alicerces essenciais de um futuro que se pretende consistente e mobilizador de 

competências. Questões essenciais como identidade, segurança, sustentabilidade, 

interculturalidade, inovação e criatividade sustentam o Projeto Educativo do Agrupamento 

sempre atento aos inúmeros desafios sociais, económicos e tecnológicos que a sociedade atual 

impõe, caracterizada pela imprevisibilidade e contínuas mudanças. Suportado pelo lema "É pelo 

sonho que vamos … Criando pontes entre o Conhecimento e o Saber”, o presente Projeto 

Educativo pretende a cooperação entre os diversos elos constituintes, contribuindo para uma 

melhor sociedade, mais democrática e mais pluralista, ao mesmo tempo que concilia as 

finalidades da Educação, as funções da escola, as necessidades específicas da comunidade e o 

contexto local. 
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A nova legislação sobre o “Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória” (Ministério da 

Educação, 2017) constitui-se como matriz comum ao nível curricular, no planeamento, na 

realização e na avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem. O Agrupamento tem 

uma atenção particular aos seguintes princípios orientadores destacando a base humanista da 

educação: 

• a consecução efetiva das aprendizagens, tornando-as o centro do 
processo educativo; 

• a escolaridade obrigatória ser um direito e um dever para todos; 

• contribuir para o desenvolvimento sustentável; 

• ser coerente e flexível (mediante da gestão flexível do currículo, do 
trabalho conjunto dos professores sobre o currículo, do acesso e 
participação dos alunos no seu próprio processo de formação e 
construção de vida); 

• agir com adaptabilidade e ousadia atendendo a novos contextos e novas 
estruturas mobilizando as competências-chave e garantir a estabilidade de 
um perfil de competências. 

Estes princípios constituem-se, igualmente, como competências-chave , nas várias vertentes da 

aprendizagem, determinantes do perfil dos alunos, numa perspetiva de construção coletiva que 

lhes permitirá apropriarem-se da vida nas suas mais diversas dimensões. Em suma, um objetivo 

comum fundamentado nos valores que se enunciam: responsabilidade e integridade; excelência 

e exigência; curiosidade, reflexão e inovação; cidadania e participação e liberdade. 

O Agrupamento estará atento a um conjunto de ações relacionadas com a prática docente, e que 

são determinantes para o desenvolvimento do perfil dos alunos, pressupondo alterações de 

práticas pedagógicas e didáticas de forma a adequar a globalidade da ação educativa às 

finalidades do perfil de competências dos alunos. 

4. Contexto em que se insere o Agrupamento 

A Figueira da Foz é uma cidade do Distrito de Coimbra, inserida na Região Centro e sub-região 

do Baixo Mondego, situada junto da foz do Rio Mondego. É a segunda maior cidade do Distrito 

de Coimbra, com cerca de 28 000 habitantes. É sede de um Município com 379,05 km² de área e 

62 125 habitantes (2011), subdividido em 14 freguesias. O Município é limitado a norte pelo de 

Cantanhede, a leste por Montemor-o-Velho e Soure, a sul por Pombal e a oeste pelo Oceano 

Atlântico. O Cabo Mondego, situado no promontório conhecido como Serra da Boa Viagem, nos 

arredores da Figueira da Foz, foi declarado Monumento Natural Nacional. 
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A Figueira da Foz fica, portanto, situada no litoral atlântico e é candidata a Património Mundial 

por ser um lugar exemplar do jurássico. É um dos centros turísticos mais importantes de 

Portugal, com o Casino mais antigo de toda a Península Ibérica e único na região Centro, uma 

praça de touros, um enorme areal (a praia urbana mais larga da Europa designada por “praia da 

claridade” ) com equipamentos lúdicos e desportivos. 

A população ativa reparte-se entre as várias atividades económicas da região, com destaque para 

a pesca, indústria vidreira, atividades ligadas ao turismo, construção naval, produção de celulose, 

indústria de sal, indústria química e a agricultura (produção de arroz em destaque). O território 

concelhio é atravessado a meio pelo Rio Mondego e da sua rede hidrográfica fazem parte várias 

ribeiras e cinco lagoas (Salgueiros, Vela, Braças, Corvos e Leirosa). A regularização das margens 

do rio provocou sérias transformações na prática agrícola. 

4.1. Contexto  Geográfico 

Acessibilidades 

• A14 (ligação Figueira da Foz – Coimbra – integrado na rede IP3; 

• A17 (ligação Marinha Grande – Aveiro) integrado na rede do IC1; 

• EN (ligação Porto – Leira). 

Esta rede de acessibilidades permite à Figueira da Foz estar a uma distância menor de 60 Km de 

grandes polos populacionais e empresariais da Região. 
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O concelho da Figueira da Foz está dividido em 14 freguesias, assinalando-se a 
itálico, as que integram a malha urbana da cidade: 

• Alhadas 

• Alqueidão 

• Bom Sucesso 

• Buarcos e São Julião 

• Ferreira-a-Nova 

• Lavos 

• Maiorca 

• Marinha das Ondas 

• Moinhos da Gândara 

• Paião 

• Quiaios 

• São Pedro  

• Tavarede  

• Vila Verde 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alhadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alqueid%C3%A3o_(Figueira_da_Foz)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Sucesso_(Figueira_da_Foz)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buarcos_e_S%C3%A3o_Juli%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreira-a-Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maiorca_(Figueira_da_Foz)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_das_Ondas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moinhos_da_G%C3%A2ndara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pai%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quiaios
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_(Figueira_da_Foz)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tavarede
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Verde_(Figueira_da_Foz)
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O concelho compreende, para além das Freguesias, coletividades e outros estabelecimentos de 

ensino: 

CONCELHO DA FIGUEIRA DA FOZ 

JUNTAS DE FREGUESIA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

Alhadas 
Alqueidão 

Bom Sucesso 
Buarcos e São Julião 

Ferreira-a-Nova 
Lavos 

Maiorca 
Marinha das Ondas 

Moinhos da Gândara 
Paião 

Quiaios 
S. Pedro 
Tavarede 
Vila Verde 

Agrupamento de Escolas Figueira Mar 

Agrupamento de Escolas Figueira Norte 

Agrupamento de Escolas de Paião 

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da 
Figueira da Foz 

Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho 

Escola Profissional da Figueira da Foz 

Instituto Tecnológico e Profissional 

Conservatório de Música Dr. David de Sousa 
 

4.2. Contexto Demográfico 

A cidade, localizada no centro litoral de Portugal (numa área de forte crescimento demográfico 

e de grande dinamismo económico, ainda que menos visível na última década) encontra-se 

próxima de três importantes cidades da região Centro (Coimbra a este, Leiria a sul e Aveiro a 

norte). Com 62125 habitantes em 2011 (de acordo com os últimos censos), apresenta-se como o 

segundo Município mais populoso da sub-região do Baixo Mondego, representando 18,69% do 

seu total populacional. Ainda que pouco significativo, na última década o Município da Figueira 

da Foz registou um ligeiro ganho de importância no contexto da sub-região do Baixo Mondego 

(mais concretamente 0,30%), uma vez que dez anos antes representava 18,40% do seu total 

populacional. 

 



 

Projeto Educativo 2017-2021 

 

 
 Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz  

 

  

11 

Segundo os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística), a Figueira da Foz tem uma 

população residente de 62.125 habitantes, sendo 47,28% do sexo masculino e 52,72% do sexo 

feminino, com cerca de 24.480 famílias.  

De acordo com o estudo "Tendências demográficas no município da Figueira da Foz: passado, 

presente e futuro" (In Jornal de notícias - 23 abril 2015), a população no segundo concelho mais 

populoso do Distrito de Coimbra passará dos 62.125 residentes registados em 2011 para 53.596 

habitantes em 2031 (menos 13,73%), valor abaixo do registado em 1950, quando ali habitavam 

56.862 pessoas. 

O estudo, apresentado publicamente no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) local, assinala ainda que os valores previstos - com base numa metodologia que 

considera, apenas, os nascimentos e óbitos - "contrariam a dinâmica demográfica positiva que 

se fazia sentir no território municipal desde a década de 1980", mas que tem vindo a cair desde 

2004 "de forma contínua". 

Por freguesias, a nova entidade administrativa de Buarcos (que resultou da junção de São Julião, 

que correspondia à cidade da Figueira da Foz com a área da antiga freguesia de Buarcos) 

continuará a ser a mais populosa em 2031 (15.772 habitantes), mas perderá cerca de 2.700 

pessoas face a 2011. 

4.3. Contexto Económico 

A riqueza e diversidade do ecossistema em que se insere a Figueira da Foz - misto de serra, 

planície, terras alagadiças e areais - proporcionam uma variedade considerável de atividades.  

O concelho da Figueira da Foz tem, como bases do seu desenvolvimento económico, atividades 

terciárias como o comércio, turismo e serviços de apoio à atividade empresarial. O setor 

comercial desenvolve-se essencialmente nas zonas tradicionais, como a baixa da cidade e Bairro 

Novo. Há, no entanto, uma tendência crescente de proliferação do comércio por toda a cidade 

e periferia. Nos últimos anos o volume de exportações tem crescido substancialmente, sendo o 

porto comercial o principal dinamizador desta realidade. Contudo, os transportes terrestres 

também têm um papel de relevo no comércio internacional. Quanto ao setor turístico, existem 

estruturas diversas como hotéis, pensões, restaurantes, cafés e bares, casino e outras que 

registam o máximo da sua exploração na época balnear. Este setor tem sofrido algumas 

oscilações, registando um crescimento na época balnear e um decréscimo nos restantes meses 

do ano, apesar do conjunto de iniciativas de caráter cultural e desportivo que a cidade leva a 
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cabo. O setor de serviços tem vindo a aumentar face aos restantes setores, sobretudo no apoio 

a atividades industriais. 

 Verifica-se a reduzida dimensão média das empresas do concelho da Figueira da Foz (3 

empregados por empresa), num quadro onde predominam as microempresas, 96,4% (≤ 10 

pessoas ao serviço).  Juridicamente, 73,07% das empresas são de cariz individual. Verifica-se 

também o marcado domínio de algumas empresas. 

No concelho da Figueira da Foz o setor secundário é o segundo maior responsável pelo emprego 

da população ativa (31,58%). As áreas de localização industrial estão maioritariamente localizadas 

na Gala (Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz), Marinha das Ondas e na Ferreira-a-

Nova, existindo outros polos com dimensão mais reduzida, como a Cova da Serpe e Vila Verde.  

A base industrial do Concelho da Figueira da Foz é composta por uma variedade de 

especializações, entre as quais: 

• Indústrias de fabricação de produtos minerais não metálicos: cerâmica, 
vidro, gesso 

• Indústrias agroalimentares: arroz, conservas, avícola, congelados 

• Indústrias da fileira florestal: pasta e papel 

• Indústrias dos plásticos: peças técnicas 

• Indústrias metalúrgica: metalomecânicas 

A consideração do volume de negócios nas empresas e o valor acrescentado bruto destacam 

sobretudo a importância que a atividade industrial tem no concelho da Figueira da Foz. Do 

volume total de negócios das empresas do concelho, 63,31% (1.744.402 mil euros) é da 

responsabilidade da indústria transformadora.  

O setor da celulose e papel é um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa 

constituindo-se assim como principais embaixadores dos produtos portugueses nos Mercados 

Externos. O papel e a pasta de papel representam cerca de 5% das exportações nacionais, 

sobretudo, devido à venda de pastas químicas, papel e cartão para escrita e usos gráficos.  

Salienta-se a existência no concelho da Figueira da Foz, de duas empresas deste setor que se 

encontram posicionadas entre as 5 maiores do Concelho. 

1. Soporcel – Sociedade Portuguesa de Papel, SA, do grupo Portucel Soporcel (fabricação 

de papel e cartão) 

2. Celbi – Celulose da Beira Industrial, SA, do grupo Altri (fabricação de pasta de papel) 
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3. Soporcel Pulp – Sociedade Portuguesa de Celulose, SA (fabricação de pasta de papel) 

4. Lusiaves (empresa de abate e produção de carnes de aves) 

5. Saint-Gobain Mondego (fabricação de vidro de embalagens) 

No contexto atual que o País atravessa, a construção civil foi o setor mais afetado registando um 

forte decréscimo na sua atividade. 

No setor primário verifica-se uma grande diferença entre o litoral e o interior. Neste, predomina 

a agricultura, a pecuária e a silvicultura, embora estas atividades não utilizem mão-de-obra a 

tempo inteiro; no entanto esta situação está a alterar-se, com o setor agrícola a tornar-se mais 

atrativo e havendo cada vez mais pessoas interessadas em retomar este tipo de atividade a 

tempo inteiro. 

A cidade da Figueira da Foz tem um elevado conjunto de recursos naturais ligados à economia 

do mar. A pesca é a principal atividade exercida, quer a nível artesanal, quer industrial, através 

da utilização de traineiras, arrastões costeiros e arrastões de pesca longínqua. 

4.4. Contexto Cultural 

Ao longo da História, a região da Figueira da Foz apresentou uma situação privilegiada de 

localização, nas margens do Rio Mondego e junto à Foz, o que conduziu à fixação de numerosas 

civilizações no local, constituindo posteriormente o respetivo concelho.  

No decorrer do século XVI a população era constantemente atacada por piratas, datando dessa 

data a construção do Forte de Santa Catarina para a defesa da zona. 

El Rei D. José, concedeu à Figueira da Foz, a categoria de Vila, por decreto de 12 de março de 1771 

e em 1773 começou a exploração da mina do Cabo Mondego. 

No início do séc. XIX, destacava-se a riqueza produzida pelo porto e pela construção naval, o que 

levou ao crescimento demográfico da população. A aristocracia e muitos espanhóis com grande 

poderio económico beneficiaram a região procurando o turismo de praia e o casino, que foi um 

grande impulso para a região. A 20 de setembro de 1882 a Figueira da Foz passou à categoria de 

cidade. 

O vasto espólio do Museu Municipal Santos Rocha, constituído por coleções de arqueologia, 

etnografia africana e oriental, numismática, pintura, escultura, cerâmica e mobiliário; a fabulosa 

coleção de Azulejos Delft da Casa do Paço (a maior existente na Europa); o Palácio Sotto Mayor; 

o Forte de Santa Catarina; a Fortaleza de Buarcos; as inúmeras igrejas com as suas talhas 
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douradas; os vários vestígios arqueológicos, que remontam ao jurássico, fazem da Figueira da 

Foz um destino com um património histórico único. A cerca de dez quilómetros da cidade, já no 

limite do concelho e próximo de Montemor-o-Velho, localiza-se o Sítio Classificado dos Montes 

de Santa Olaia e Ferrestelo com a estação de escavação mais importante do trabalho do 

arqueólogo figueirense António dos Santos Rocha. Dos múltiplos espaços verdes, destaca-se o 

Parque das Abadias, Serra da Boa Viagem e toda a sua riqueza arqueológica e as Lagoas do Bom 

Sucesso.  

Os percursos pedestres complementam a oferta turística da Figueira da Foz, proporcionando 

agradáveis experiências de ecoturismo: Rota das Salinas e Rota dos Arrozais. 

Relativamente ao Património Arquitetónico, no concelho da Figueira da Foz, são múltiplos os 

espaços que evocam memórias, inúmeros legados que marcaram e marcam a vida e a alma das 

suas gentes. 

Como principais marcos históricos, assinalam-se os emblemáticos edifícios, espaços públicos e 

privados, que marcaram diferentes momentos e períodos da História e da Cultura Portuguesa, 

como o famoso desembarque, em 1820, das tropas inglesas, comandadas pelo futuro Duque de 

Wellington, aquando das invasões francesas, ou a entrada do exército liberal, em 1834, naquela 

que é hoje denominada a “Praça Nova”, antiga Praia da Reboleira, uma das três reentrâncias 

fluviais conquistadas ao Mondego no século XVIII. 

Dentro e fora do perímetro urbano, nas aldeias a norte ou a sul, encontram-se edifícios históricos, 

conventos, mosteiros, castelos, fortificações, igrejas, com as suas talhas douradas, onde o 

Barroco tantas vezes impera. São muitos os edifícios de traça religiosa que se encontram por 

todo o concelho e onde se reconhece a influência dos diversos períodos estéticos que ao longo 

dos séculos marcaram pedras e gentes. Como referência do Património Histórico-Cultural e 

infraestruturas de apoio podem referir-se os seguintes:  

Forte de Santa Catarina | Palácio Sotto Mayor | Casa do Paço | Praça 8 de Maio | Monumento a 

Manuel Fernandes Thomaz | Casino Figueira | Coliseu Figueirense | Pelourinho da Figueira da Foz 

| Largo Luís de Camões | Monumento aos Mortos da Grande Guerra | Cruzeiro | Grande Hotel e 

Piscina Mar | Esplanada Silva Guimarães | Picadeiro e Rua dos Casinos | Mercado Municipal 

Engenheiro Silva | Rotunda do Centenário | CAE - Centro de Artes e Espetáculos | Museu 

Municipal Dr. Santos Rocha e Auditórios Municipais | Biblioteca Pública Municipal Pedro 

Fernandes Tomás | Arquivo Fotográfico Municipal (no Edifício da Biblioteca) | Núcleo 

Museológico do Mar | Núcleo Museológico do Sal | Edifício dos Paços do Concelho | Praça da 
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Europa | Fonte Luminosa | Porto Comercial | Parque das Abadias, com o seu vasto relvado e um 

conjunto de espaços destinados ao desporto e lazer | Mercado Municipal | Bombeiros Municipais 

| Serviço Municipal de Proteção Civil | Pavilhão Galamba Marques, do Ginásio Clube Figueirense 

e respetiva piscina coberta | Estádio Municipal José Bento Pessoa, o campo de treino da 

Associação Naval 1.º de Maio, diversos campos desportivos | Jardim Municipal | Ténis Clube | 

Clube Náutico e a zona da Marina | Estruturas desportivas localizadas junto à praia, ao longo da 

avenida marginal. 

A Gastronomia é também um dos ex-líbris da Figueira da Foz, com típicas receitas de peixe e 

sobremesas. 

No Desporto, as condições naturais da Figueira da Foz convidam à prática dos mais diversos 

desportos náuticos: da vela ao remo, do surf ao bodyboard, do kayaksurf ao paddlesurf. A beleza 

da cidade encerra em si a adrenalina das ondas do mar e a tranquilidade de relaxantes passeios 

no maior rio português - o Mondego. Pratica-se ainda windsurf e do kitesurf. Podem referir-se 

como várias praias da região, as seguintes: Murtinheira, Cabo Mondego, Teimoso, Tamargueira, 

Molhe Norte, Cabedelo, Cova Gala, Costa de Lavos e Leirosa. 

4.5. Contexto Interinstitucional 

O Agrupamento está integrado no CFAE Beira Mar – Centro de Formação de Associação de 

Escolas Beira Mar – e tem mantido uma relação de colaboração e parceria com as seguintes 

instituições: 

CMFF 
Centro de 
Saúde de 
Buarcos 

Sociedade de 
Instrução 

Tavaredense 
CAE Plasfil PSP ESEC 

Clubes 
Desportivos 

Centro 
Regional de 
Segurança 

Social 

Associação 
Fernão 
Mendes 

Pinto 

Museu Dr. 
Santos Rocha 

Soporcel GNR 
Universidade 

de Aveiro 

Associações 
Recreativas 
e Culturais 

Instituto de 
Reinserção 

Social 

Cáritas 
Diocesana de 

Coimbra 

Biblioteca 
Municipal 

ACIFF 
Polícia 

Marítima 
Incubadora 

de Empresas 

Juntas de 
Freguesia 

Instituto de 
Emprego e 
Formação 

Profissional 

Misericórdia 
– Obra da 
Figueira 

Primótica Ondarte APPACDM INTEP 

Serviços 
Florestais 

Inspeção-
Geral do 
Trabalho 

Cruz 
Vermelha 

Crédito 
Agrícola 

Offsetarte Cercifoz 

Escola 
Profissional 
da Figueira 

da Foz 
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5. Caracterização do Agrupamento 

5.1. Estrutura de Administração e Gestão 

A atual estrutura de administração e gestão é a resultante da publicação do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril (que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos), atualizado pelo DL n.º 

224/2009, de 11 de setembro e o DL n.º 137/2012, de 2 de julho, que estabelecem a existência dos 

seguintes órgãos de gestão, representada no seguinte organograma: 

CONSELHO GERAL, onde participam representantes do pessoal docente e não docente, pais e 

encarregados de educação, do município e da comunidade local. 

Diretor, coadjuvado por um subdiretor e dois adjuntos. 

CONSELHO PEDAGÓGICO, que conta com a participação dos coordenadores dos departamentos 

curriculares e demais estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e de orientação 

educativa. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO, composto pelo diretor, subdiretor e o chefe dos serviços 

administrativos. 
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5.1.1. Organograma 
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5.2. Composição do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz é composto por dois Jardins de 

Infância, cinco Escolas Básicas (duas com Pré-Escolar e 1.º Ciclos e três apenas com 1.º Ciclo) e a 

Escola EB 2.º e 3.º ciclos Dr. João de Barros, sede do Agrupamento. Os vários estabelecimentos 

de ensino situam-se nas freguesias de Buarcos/S. Julião, São Pedro e Tavarede, todas 

maioritariamente urbanas. Excetua-se o Jardim de Infância de Caceira, pertencente à freguesia 

de Alhadas. 

 

 

  

Níveis de Ensino Estabelecimentos 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Jardim de Infância de Caceira 

Jardim de Infância Conde Ferreira 

EB de Abadias 

EB de Gala (Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 

EB Rui Martins 

EB de S. Julião, Tavarede (Pré-Escolar e 1.º Ciclo) 

EB de Viso 

2.º e 3.º Ciclos EB 2.º e 3.º Ciclos Dr. João de Barros 

Jardim de Infância Conde Ferreira 
Rua Visconde da Marinha Grande 
3080-185 Figueira da Foz 

Jardim de Infância de Caceira 
Rua da Escola  
3080-Alhadas 
 

Escola Sede 
Escola EB 2.º e 3.º Ciclos Dr. João de Barros 
Av. Dr. Manuel Gaspar de Lemos, 29 
3080-184 Figueira da Foz 
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Escola EB das Abadias 
Rua Dr. Mira Coelho, 2 
3080-192 Figueira da Foz 

Escola EB do Viso  
Rua Joaquim Sotto Mayor 
3080-209 Figueira da Foz 

 
 

Escola EB Rui Martins 
Rua Bartolomeu Dias 
3080-046 Figueira da Foz 

EB da Gala (em obras) Rua 
Prof. Marques Cadima 
3080-717 Figueira da Foz  
 

EB S. Julião/Tavarede 
Praça Quinta da Borloteira 
3080-582 Figueira da Foz  
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5.3. Evolução do número de Crianças/Alunos/Grupos/Turmas do Agrup. 
(quadriénio 2013/2017) 

5.3.1. Número de Crianças/Alunos/Grupos/Turmas 

 
 

 

 

 

Educação Pré- escolar 

Anos Letivos/JI 13/14 14/15 15/16 16/17 

- Jardim de Infância de Caceira 16 15 14 14 

N.º de Grupos 1 1 1 1 

- Jardim de Infância da Cova-Gala 39 23 24 25 

N.º de Grupos 2 1 1 1 

- Jardim de Infância Conde Ferreira 87 93 78 50 

N.º de Grupos 4 4 4 2 

- Jardim de Infância de S. Julião/Tavarede 47 64 75 75 

N.º de Grupos 2 3 3 3 

TOTAL DE CRIANÇAS 189 195 191 164 

TOTAL DE GRUPOS 9 9 9 7 

1.º CEB 

Anos Letivos/Escolas 13/14 14/15 15/16 16/17 

- Escola Básica da Gala 100 109 96 77 

N.º de Turmas 5 6 5 4 

- Escola Básica Rui Martins 63 56 53 55 

N.º de Turmas 3 3 3 3 

- Escola Básica do Viso 93 91 85 94 

N.º de Turmas 4 4 4 4 

- Escola Básica das Abadias 258 251 236 254 

N.º de Turmas 11 11 11 11 

- Escola Básica de S. Julião/Tavarede 330 298 288 280 

N.º de Turmas 15 14 14 13 

TOTAL DE ALUNOS 844 805 758 760 

TOTAL DE GRUPOS 38 38 37 35 
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E.B. 2-3 Dr. João de Barros 
2.º e 3.º CEB 

Anos Letivos/Anos Escolaridade 13/14 14/15 15/16 16/17 

- 5.º ano 301 289 320 304 

N.º de Turmas 13 13 13 13 

- 6.º ano 290 303 272 316 

N.º de Turmas 13 13 12 13 

- 7.º ano 112 119 130 90 

N.º de Turmas 5 5 5 4 

- 8.º ano 91 97 107 127 

N.º de Turmas 4 5 5 5 

- 9.º ano 85 89 86 90 

N.º de Turmas 4 4 4 4 

TOTAL DE ALUNOS 879 897 915 927 

TOTAL DE GRUPOS 39 40 39 39 
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5.3.2. Número de Crianças/Alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) 

 

  

Estabelecimento do 
Ensino 

Ano 
Escolaridade 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

JI Caceira - - - - 1 

JI S. Julião/Tavarede - - - - 1 

JI Conde Ferreira - - - 2 - 

JI Gala - - - 1 - 

EB Gala 

1.º ano 1 1 - 1 

2.º ano 8 2 3 - 

3.º ano 4 8 7 3 

4.º ano 3 4 8 5 

EB S. Julião/Tavarede 

1.º ano 2 - 3 3 

2.º ano 4 2 6 5 

3.º ano 2 3 3 9 

4.º ano 6 2 6 4 

EB Abadias 

1.º ano 2 - - - 

2.º ano 5 3 4 3 

3.º ano 8 4 9 6 

4.º ano - - 6 8 

EB Viso 

1.º ano - - 1 - 

2.º ano 3 - - 2 

3.º ano 1 3 2 - 

4.º ano 2 1 5 3 

EB Rui Martins 

1.º ano - 1 - 2 

2.º ano 4 4 2 7 

3.º ano 3 - 6 1 

4.º ano 1 2 3 7 

EB 2/3 J Barros 

5.º ano 30 29 27 48 

6.º ano 30 33 33 33 

7.º ano 14 16 18 13 

8.º ano 9 14 20 15 

9.º ano 4 9 16 19 
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5.4. Recursos Humanos em  2016/17 (quadriénio 2013/2014 – 2016/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caracterização dos elementos humanos da comunidade educativa do AEZUFF – Alunos, 

Pessoal Docente e Pessoal Não Docente, serão descritos e atualizados anualmente e constarão 

em anexo. 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação intervém junto dos Órgãos de Gestão e dos 

Encarregados de Educação, no sentido de fazer a ligação Família/Escola. Fundamenta a sua 

atuação no Artigo 2.º da Lei das Associações de Pais – “(…) a defesa e promoção dos interesses 

dos seus associados em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educandos 

(…)”. 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

Anos Letivos 13/14 14/15 15/16 16/17 

DOCENTES 

Educadores 10 13 11 9 

1.º Ciclo 47 49 48 50 

1.º Ciclo – GR 120   2 2 

2.º e 3.º Ciclos 106 88 91 91 

ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Pré-Escolar 5 5 7 6 

1.º Ciclo 15 16 18 16 

2.º e 3.º Ciclos 25 24 24 22 

ASSISTENTES TÉCNICOS 8 8 9 9 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Psicólogos 1 2 
2 (1 a meio 

tempo) 
2 (1 a meio 

tempo) 

Terapeutas da Fala 0 0 
1 (meio 
tempo) 

1 (meio 
tempo) 

AEC 13 22 11 12 



 

Projeto Educativo 2017-2021 

 

 
 Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz  

 

  

24 

6. Desenvolvimento Educativo 

6.1. Programas, Projetos e Atividades  

Programa/ 
Projeto/Atividade 

Departamento/ 
Grupo Disciplinar 

Síntese 

Projeto de 
Articulação 

Educação Pré-
Escolar/1.º CEB 

Pré-Escolar 
1.º CEB 

Facilitar a transição da criança do Jardim de Infância para a Escola; 
Partilhar e refletir práticas educativas entre ciclos; 
Promover a sequencialidade das aprendizagens da criança/aluno; 
Contribuir para o sucesso educativo. 

Hora do Conto 
Pré-Escolar 
Bibliotecas 
Escolares 

Cultivar o gosto pela leitura; 
Incentivar o prazer de ler; 
Promover a partilha de experiências ligadas ao Livro e à Leitura; 
Propiciar o contacto com uma maior diversidade de livros;  
Garantir a todas as crianças as mesmas oportunidades no acesso aos 
livros; 
Estimular a imaginação e a criatividade; 
Educar para os valores do pluralismo e da igualdade social. 

Cientistas 
Sabichões 

Pré-Escolar 
Departamento 

de Matemática e 
Ciências 

Experimentais 

Promover a educação em ciências; 
Desenvolver a literacia científica; 
Incentivar a experimentação; 
Relacionar a ciência com o dia-a-dia; 
Desenvolver a capacidade de resolver problemas; 
Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças;  
Desenvolver o gosto de aprender e de partilhar saberes; 
Promover a articulação entre os diversos ciclos do Agrupamento. 

É pelo sonho que 
vamos…criando 
pontes entre o 

brincar e o saber 

Pré-Escolar 

Promover a articulação entre os vários Jardins de Infância e as várias 
componentes do currículo, numa perspetiva de construção articulada 
do saber. 
Reconhecer o brincar como atividade rica e estimulante que promove 
desenvolvimento /aprendizagem da criança e se caracteriza pelo seu 
elevado envolvimento nas atividades. 
Articular com as famílias e a comunidade envolvente. 

Criança em 
Segurança 

Pré-Escolar 
Promover hábitos de vida saudável (alimentação, higiene, …)  
Fomentar comportamentos seguros nos diversos contextos do 
quotidiano da criança: casa, escola e rua. 

Famílias com 
Saber 

Pré-Escolar 

Envolver os Pais e Encarregados de Educação na vida do Jardim de 
Infância; 
Estreitar os laços afetivos família/Jardim de Infância; 
Aprender a respeitar / valorizar os outros.   

Kids Sabichões Pré-Escolar 

Sensibilizar a criança para a língua inglesa; 
Desenvolver uma relação precoce com a aprendizagem desta língua; 
Estimular a capacidade de concentração e de memorização; 
Facilitar a transição do Jardim-de-infância para o 1.º CEB. 

ROBOTKids Pré-Escolar 

Explorar de uma forma ativa e transversal, aspetos do mundo 
tecnológico presentes no nosso dia-a-dia;  
Aprender sobre robots e o seu funcionamento;   
Promover a iniciação à codificação e à programação sendo o robot, a 
motivadora ferramenta de apoio. 

Plano Nacional 
de Leitura – 
Livros cá e lá 

1.º CEB 
Bibliotecas 
Escolares 

Fomentar e desenvolver o gosto/prazer pela leitura; 
Introduzir a leitura no quotidiano; 
Propiciar o contacto com uma maior diversidade de livros; 
Garantir a todas as crianças as mesmas oportunidades de acesso aos 
livros; 
Estimular a imaginação e a criatividade. 

Hora do Conto 
1.º CEB 

Bibliotecas 
Escolares 

Fomentar nas crianças o gosto pelo livro e pela leitura através da 
audição e da vivência de histórias. 
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Educação para a 
Saúde 

Centro de Saúde Prevenção em diversas áreas como a higiene oral e alimentar. 

EPIS 
Dirigido aos 

Alunos do 2.º CEB 

O projeto “Mediação para a Capacitação para o Sucesso Escolar” – 2.º 
Ciclo resulta da parceria entre a Associação EPIS – Empresários Pela 
Inclusão Social, o Ministério da Educação e Ciência e a autarquia de 
Figueira da Foz. Na Escola Dr. João de Barros (AEZUFF). A capacitação 
está a cargo de um Mediador que, na escola, desenvolve, durante a 
totalidade do ciclo de ensino, um trabalho de promoção do sucesso 
escolar centrado em áreas de risco identificadas (Aluno, Família, 
Escola ou Território). 

Línguas à Solta 
Departamento 

de Línguas 

Promover a cultura linguística; 
Estimular a utilização da língua materna e das línguas estrangeiras 
desenvolvidas no Agrupamento. 

Clubes 
Dirigido aos 

Alunos do 2.º e 3.º 
Ciclos 

Constituir um espaço privilegiado para a prática de múltiplas 
atividades de âmbito social, cultural e desportivo promovendo a 
autonomia e capacidade organizacional dos alunos, encontrando-se 
em articulação com o PE, com o PAA e PTT.  
Desenvolver diversas competências que contribuem para a promoção 
do sucesso escolar, nomeadamente a criatividade, o sentido de 
responsabilidade, solidariedade e autonomia. 
- Articular/rentabilizar saberes das diferentes áreas curriculares 
disciplinares e não disciplinares. 

Festival da 
Canção 

Departamento 
de Expressões 

Grupo Disciplinar 
de Educação 

Musical 

Promover a cultura artística dos alunos; 
Estimular a capacidade de exposição pública dos alunos perante um 
público e uma plateia. 

Corta-Mato 

Departamento 
de Expressões 

Grupo Disciplinar 
de Educação 

Física 

Motivar para a prática da atividade física, conducente à melhoria da 
qualidade de vida e promoção da saúde;  
Promover / divulgar a modalidade de Atletismo, com uma prova de 
longa distância (Corta-Mato);  
Integrar o CM como atividade interna do Desporto Escolar, 
dinamizada pelo Grupo de Educação Física; 
Alargar a participação aos vários escalões etários, com inclusão dos 
alunos/elementos portadores de deficiência e alunos das escolas do 
Agrupamento, nomeadamente alunos do 1º Ciclo (4º ano);  
Proporcionar aos alunos a vertente competitiva da modalidade a nível 
interno;  
Proporcionar aos alunos, através desta prática competitiva, o 
desenvolvimento do espírito desportivo e de grupo, como forma de 
melhoria das suas capacidades e qualidades físicas individuais; 
Apurar os representantes da escola para participação no Corta-Mato 
das fases concelhia e distrital. 

Feira Tradicional 

Todos os 
estabelecimento

s de Ensino do 
Agrupamento 
Departamento 
de Expressões 

Promover a articulação interciclos e interdepartamentos, envolvendo 
a comunidade educativa. 

Desporto Escolar 
Grupo Disciplinar 

de Educação 
Física 

- Proporcionar a todos os alunos do sistema educativo a prática 
regular de atividades físicas e desportivas. 
- Estimular a prática da atividade física e da formação desportiva 
como meio de promoção do sucesso dos alunos, de estilos de vida 
saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. 
 - A atividade desportiva desenvolvida ao nível do DE põe em jogo 
potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o 
desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço privilegiado 
para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores 
morais, de entre os quais se destacam: responsabilidade; espírito de 
equipa; disciplina; tolerância; perseverança; humanismo; verdade; 
respeito; solidariedade; dedicação e coragem. 
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Plano Nacional 
de Leitura 

Todos os 
estabelecimento

s de Ensino do 
Agrupamento 

Bibliotecas 
Escolares 

Fomentar e desenvolver o gosto/prazer pela leitura;  
Motivar os alunos para a escrita;  
Promover o desenvolvimento das literacias de informação;  
Levar os alunos a perceber a importância de saber pesquisar, 
selecionar, tratar e avaliar a informação disponibilizada na Internet;  
Educar para os valores do pluralismo e da igualdade social. 

Eco Escolas 

Todos os 
estabelecimento

s de Ensino do 
Agrupamento 

Promover a educação ambiental através de boas práticas que 
envolvam toda a comunidade escolar; 
Encorajar ações ambientais, reconhecer e premiar o trabalho 
desenvolvido pela Escola, na melhoria do seu desempenho ambiental, 
gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade; 
Sensibilizar para aspetos ligados à utilização da energia, alterações 
climáticas, efeito de estufa e adoção de comportamentos adequados 
sobre a eficiência energética. 

6.2. A Biblioteca Escolar e as literacias da informação 

A Biblioteca Escolar, face aos desafios do século XXI, revela-se, hoje, uma das pedras basilares 

do desenvolvimento das diferentes literacias que compreendem um conjunto de 

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores de caráter transversal, indispensáveis a um 

ensino de qualidade, capaz de responder às exigências formativas do mundo atual e de educar 

para o pleno exercício da cidadania. 

O domínio de bons níveis de competências na área da leitura, da informação e dos media, 

também cada vez mais presentes nos ambientes digitais, constitui atualmente uma condição 

base da igualdade, da inclusão social e da participação ética e produtiva na sociedade 

democrática, sendo a Biblioteca um lugar de excelência dentro da Escola para os promover. 

Assim, na literacia da leitura, procura associar-se o trabalho ao desenvolvimento do gosto e das 

competências de leitura, escrita e comunicação, como condição estruturante da formação 

pessoal e capacidade de progressão nas aprendizagens. 

Relativamente à literacia dos media, consideram-se os contributos da biblioteca escolar para o 

desenvolvimento de competências propiciadoras de novas formas de aprender, interagir e 

comunicar. 

No que concerne à literacia da informação, associa-se o trabalho ao uso crítico e informado de 

recursos e ferramentas e à aquisição integrada de conhecimentos. 

De modo a cumprir a sua finalidade, a Biblioteca Escolar assegura a concretização de um 

conjunto de objetivos que visam: 

Informar – disponibilizando recursos de informação, apoiando e contribuindo para o uso e 

integração nas práticas letivas das infraestruturas tecnológicas, procurando mobilizar a 

comunidade para a importância das mesmas; 
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Transformar – a informação em conhecimento, reconhecendo a biblioteca escolar como um 

espaço dinâmico, capaz de contribuir eficazmente para a construção e utilização crítica de 

conhecimentos; 

Centralizar – os recursos educativos na biblioteca escolar, organizando-os e publicitando-os de 

forma a serem utilizado por todos; 

Autoavaliar-se – procedendo a uma autoavaliação sistemática, baseada na recolha de evidências. 

Em suma, a Biblioteca Escolar proporciona recursos atualizados, atrativos, em diversos suportes, 

e pertinentes para professores e alunos, adequados ao currículo e aos escalões etários 

correspondentes. Apoia o trabalho das aulas, colaborando na planificação, desenvolvimento e 

avaliação de atividades conjuntas entre a equipa da Biblioteca Escolar e os professores das 

diversas disciplinas ou de grupo-turma.  

O serviço na biblioteca escolar é assegurado pelos professores bibliotecários, selecionados de 

acordo co a portaria 192-A /2015 de 29 de junho, coadjuvados por uma equipa motivada, treinada 

e capaz de trabalhar de forma colaborativa estabelecendo metas exequíveis e avaliando 

regularmente o seu funcionamento, constituída por professores que, preferencialmente, 

disponham de competências nos domínios pedagógico, de gestão de projetos, de gestão da 

informação, das ciências documentais e das tecnologias de informação. A este serviço estão 

afetos assistentes operacionais, de preferência com formação na área das bibliotecas escolares. 

A Biblioteca Escolar tem um horário alargado e compatível com o dos alunos e esforça-se por 

proporcionar um ambiente acolhedor, estimulante, agradável, esteticamente atrativo, com 

aspeto cuidado que reflita a sua organização. Tem um regulamento interno e um plano de 

atividades, elaborados de forma participada e capazes de regular o seu funcionamento, 

respondendo às necessidades da comunidade escolar. 

Por fim, é de referir que o serviço de biblioteca, tendo sempre em conta a especificidade de cada 

ciclo de ensino e de cada escola, e das limitações dos recursos físicos e humanos, procurará 

abranger todas as crianças e jovens do Agrupamento, independentemente de haver, no 

estabelecimento de ensino que frequentam, um espaço físico de biblioteca escolar. 

6.3. Plano TIC 

O Plano TIC é um instrumento que deve levar, neste Agrupamento de Escolas, à concretização 

de atividades que visem a utilização das TIC nas tarefas de gestão das escolas, no apoio ao 

trabalho dos professores, na criação e utilização de plataformas digitais de partilha de 
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informação e comunicação, na organização documental e nos contextos de ensino-

aprendizagem, envolvendo todas as escolas e todas as comunidades educativas. 

6.4. Educação Especial 

Os docentes de Educação Especial colocados nas escolas do Agrupamento procuram assegurar 

as condições para a inclusão educativa e social dos alunos com necessidades educativas especiais 

de caráter permanente (NEEP), segundo o espírito do Decreto-Lei n.º 3/2008. Encontram-se 

especificadas no Regulamento Interno do AEZUFF, os objetivos e as competências dos 

professores de Educação Especial. 

Como filosofia de atuação, os docentes privilegiam o apoio educativo “dentro da sala de aula” 

(diferenciação interna), recorrendo apenas aos apoios externos para os alunos que necessitem 

de uma intervenção específica ao nível das suas dificuldades. Na Escola EB 2/3 Ciclos Dr. João de 

Barros, os alunos que frequentam um Currículo Específico Individual ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

3/2008, realizam as suas atividades num espaço específico, a Sala de Apoio (D5). A equipa de 

professores de Educação Especial desenvolve diversas áreas de caráter funcional e formativo, 

tais como: Português Funcional, Matemática Funcional, Inglês Funcional, Apoio Genérico (com 

as subáreas de A.V.D., Informática e Jardinagem), Expressões (incluindo Expressão Plástica, 

Motricidade e GostArte) e Socialização/Competências sócio emocionais. Pretende-se criar para 

cada aluno um currículo mais rico e diversificado, adaptado ao seu perfil. 

Existem protocolos e parcerias com instituições e empresas visando o encaminhamento para 

estágios de sensibilização profissional dos alunos com Plano Individual de Transição (PIT). É 

importante referir a existência de uma equipa multidisciplinar que interage, numa perspetiva 

sistémica, de forma a tornar eficiente a resposta educativa aos alunos que beneficiam de 

Educação Especial. Esta é constituída por pais e encarregados de educação, professores da 

turma, docentes especializados, psicólogos, terapeuta da fala, técnicos operacionais, técnicos 

de serviço social e dos serviços de saúde da comunidade, e professores que disponham, no seu 

horário, de horas para reforço das aprendizagens a estes alunos. 

6.5. Critérios para a formação de turmas 

Na constituição das turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica, seguindo as sugestões 

apresentadas pelos órgãos e estruturas de gestão e orientação pedagógica. Compete à Direção 

aplicá-las em consonância com os pressupostos legais. 
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A distribuição de alunos com NEE, bem como de alunos retidos, será feita de uma forma 

equilibrada, tendo em conta as características dos alunos e das turmas onde são incluídos.  

Na Educação Pré-Escolar, sempre que seja possível, os grupos deverão ser os mais homogéneos 

possíveis em termos de idade, excetuando-se os Jardins de Infância que tem apenas um grupo. 

Nos anos de transição de ciclo, tentar-se-á reunir na mesma turma alunos oriundos da mesma 

escola/Jardim de Infância e da mesma turma. Nos restantes anos, será uma prioridade manter o 

grupo/turma, permitindo a sequência pedagógica. 

No 1.º ciclo, quando houver motivo que justifique a mudança de turma de um aluno, esta será 

fundamentada pelo professor titular da turma, com a concordância do encarregado de educação 

e consentimento do Conselho Pedagógico. Para que tal aconteça, devem verificar-se as 

seguintes condições: o plano de trabalho da turma, na qual o aluno vai ser integrado, deve estar 

de acordo com o seu nível de desenvolvimento cognitivo e emocional; o nível cognitivo do seu 

grupo de origem se afaste substancialmente das competências essenciais, para esse ano, 

tornando-se difícil para o aluno fazer o seu acompanhamento. Um aluno retido no 1.º, 2.º ou 3.º 

ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão do diretor, sob proposta 

do professor titular de turma, ouvido o conselho de docentes. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, procurar-se-á atender às orientações determinadas em ata, pelos Conselhos 

de Turma de final de ano. 

Sempre que o Agrupamento não consiga constituir as turmas de acordo com a legislação 

vigente, pedir-se-á autorização à Direção de Serviços do Centro, apontando-se os motivos que o 

justificam. Nestes casos, sempre que a turma ultrapasse o número de alunos aconselhável, ter-

se-á em conta, de forma mais cuidada, o perfil do Diretor de Turma e/ou dos professores. 

Os critérios específicos para constituição de turmas serão definidos ou alterados no período de 

preparação do ano letivo, pelos Conselhos de Docentes e Conselhos de Diretores de Turma, e 

aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

6.6. Atividades de Animação e Apoio à Família/ATL 

As transformações sociais dos últimos anos conduziram a mudanças profundas no seio das 

famílias. Por um lado verifica-se uma crescente procura de trabalho por parte das mães, por 

outro, os avós, porque trabalham até cada vez mais tarde ou porque estão geograficamente 

afastados, ficam impossibilitados de apoiar os pais no acompanhamento das crianças. Esta é 

cada vez mais uma problemática dos centros urbanos, mesmo que de pequena dimensão. 
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A alteração no quadro social e familiar da sociedade atual influencia as medidas de orientação 

pedagógica da escola. Sabendo-se que os horários praticados pelas Escolas e Jardins de infância 

não dão resposta à maioria das famílias, importa considerar esta função social da escola como 

uma necessidade das famílias. 

A integração das atividades de tempos livres é uma determinante do projeto educativo, no 

sentido de promover o bem-estar das crianças e jovens e responder o mais adequadamente 

possível às necessidades das famílias. 

Desta forma todos os Jardins de infância e Escolas do Agrupamento possuem esta componente 

que nos Jardins de infância é da responsabilidade da autarquia e no 1º Ciclo das Associações de 

Pais e de IPSS. 

Jardins de 
Infância/ 
Escolas 

Abrangidas 

Designação 
Local de 

Funcionamento 
Entidade 

Dinamizadora 

Jardim de 
Infância 
Caceira 

Atividades de Animação e 
Apoio à Família 

  Salão Polivalente 
Gertal 

Know how 

Jardim de 
Infância 
Conde 

Ferreira 

Atividades de Animação e 
Apoio à Família 

 Refeitório 
Salão Polivalente 

Gertal 
Know how 

EB da Gala 
Atividades de Animação e 

Apoio à Família  
ATL 

 Refeitório 
Sala das AAAF 

Junta de Freguesia de 
S. Pedro 

EB S. Julião 
Tavarede 

Atividades de Animação e 
Apoio à Família 

ATL 

Refeitório 
Salão Polivalente 

Gertal  
Centro Paroquial S. Martinho 

EB Abadias ATL EB 1 Abadias EB 1 Abadias 
Ass. Pais e Enc. Educ. dos 

Alunos da EB1 Abadias 

EB Rui 
Martins 

CerciFoz Refeitório CerciFoz 

EB Viso ATL Fernãozinho 
Refeitório 

Salão Polivalente 
Associação Fernão Mendes 

Pinto 

EB 2.º e 3.º 
Ciclos Dr. 
João de 
Barros 

ATL EB 2.º e 3.º Ciclos Dr. 
João de Barros 

EB 2.º e 3.º Ciclos Dr. João de 
Barros 

Cáritas Diocesana de Coimbra 
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 6.7. Estrutura Curricular 

Quanto à estrutura curricular, o Agrupamento segue a consignada pela Reforma Curricular da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, bem como o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 

concretizada no Projeto Curricular de Agrupamento. Neste documento estão definidos os 

desenhos curriculares e os objetivos de âmbito pedagógico que, naturalmente, se procuram 

atingir. As matrizes são apresentadas em anexo atualizando-se, se necessário, anualmente. 

7. Autoavaliação do Agrupamento  

A avaliação é uma preocupação permanente no Agrupamento pois permite o constante 

aperfeiçoamento da prestação do serviço educativo de forma coerente e objetiva.  

A avaliação dos alunos baseia-se no estabelecido nos normativos legais – avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa – e reveste formas diversificadas e adaptadas às diferentes disciplinas, 

alunos e graus de ensino. Os critérios de avaliação são estabelecidos em sede de conselho 

pedagógico, ponderando a diversificação própria de cada nível de ensino e departamento.  

As provas internas, que são aplicadas há vários anos nos três ciclos do ensino básico, constituem 

um instrumento de avaliação interno fundamental que permite aferir de forma contextualizada 

a evolução de cada turma e desencadear os mecanismos de recuperação que eventualmente se 

considerem pertinentes. O estudo dos seus resultados a nível de departamento permite a 

monitorização do desenvolvimento do currículo e a confirmação de casos de dificuldades de 

aprendizagem permitindo o seu encaminhamento para as medidas competentes: Apoio 

Educativo, Apoio ao Estudo, Atividades de Reforço da Aprendizagem, Plano de 

Acompanhamento, Sala de Estudo, Atividades de Complemento Curricular, registando-se uma 

elevada taxa de eficácia.  

O Agrupamento foi alvo de avaliação externa em janeiro de 2010 e março de 2013. Da primeira 

para a segunda avaliação houve uma franca melhoria nos resultados desta avaliação externa. 
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1.º Ciclo de Avaliação 

Domínios chave 
Classificação 

obtida 

Resultados Muito Bom 

Prestação do serviço educativo Bom 

Organização e gestão escolar Muito Bom 

Liderança Muito Bom 

Capacidade de auto-regulação e melhoria do Agrupamento Suficiente 

2.º Ciclo de Avaliação 

Domínios chave 
Classificação 

obtida 

Resultados Muito Bom 

Prestação do serviço educativo Muito Bom 

Liderança e Gestão Muito Bom 

Ciente da importância de alicerçar a ação para a melhoria numa recolha de dados concreta e 

sistemática, a equipa de autoavaliação, além de fazer os relatórios síntese da avaliação dos 

alunos no final de cada período, procede anualmente à elaboração do Relatório de Autoavaliação 

que resulta da análise dos relatórios de acompanhamento de diferentes documentos 

estruturantes do Agrupamento: Carta de Missão do Diretor, Plano de Melhorias (elaborado após 

a última visita da Equipa de Avaliação Externa da IGEC), Plano de Formação do Agrupamento, 

Contrato de Autonomia (e respetivo Plano de Ação Estratégico), Plano de Ação Estratégica (no 

âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo). O Relatório de Autoavaliação 

Anual é apresentado e aprovado em sede de Conselho Pedagógico, Conselho Geral, 

Departamentos Curriculares sendo, posteriormente, publicado na página eletrónica oficial do 

Agrupamento. São realizados, bianualmente, inquéritos por questionário (segundo a 

metodologia da IGEC (de perceção da satisfação da comunidade educativa relativamente à nossa 

organização.  

A nível de processos de ensino aprendizagem, baseados na análise dos relatórios de avaliação 

trimestrais, com o envolvimento do Conselho pedagógico e do Conselho geral, que sugere e 

define ações promotoras da melhoria de resultados. A nível da análise dos resultados feita nos 

Conselhos de Turma, ou pelos Titulares de Turma, e nos Departamentos para, a curto prazo, 
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ultrapassar dificuldades pontuais de alunos e turmas. Destas análises resulta a implementação 

de medidas gerais que visam dar um passo em frente na qualidade do serviço prestado a longo 

prazo. 

7.1. Análise das Potencialidades do Agrupamento 

O conhecimento da realidade do contexto do Agrupamento, dos seus documentos 

estruturantes e das avaliações externas e internas feitas nestes últimos anos, levou à 

identificação de: pontos fortes; pontos menos positivos; oportunidades e constrangimentos: 

7.1.1. Pontos fortes: 

• Resultados obtidos nas últimas avaliações externas e internas apresentam 

valores acima da média nacional: 

• Monitorização das aprendizagens realizadas pelos alunos do pré-escolar; 

• Parcerias e protocolos estabelecidos com várias entidades e instituições, 

com resultados muito positivos, que revelam uma elevada qualidade; 

• Reduzido abandono escolar; 

• Articulação muito eficaz entre os docentes de Educação Especial, 

Psicólogas, Diretores de Turma e professores Titulares de Turma no 

diagnóstico, referenciação e avaliação dos alunos: 

• Serviço de Psicologia e Orientação Escolar com uma técnica e tempo inteiro 

e outra a meio tempo; 

• Parceria eficaz com o Hospital Distrital da Figueira da Foz também no 

acompanhamento e referenciação de alunos com NEE ali acompanhados; 

• Projetos muito inovadores e atrativos; 

• Circuitos de informação e comunicação interna e externa que asseguram a 

divulgação atempada do planeamento e de informação junto dos diferentes 

setores da comunidade educativa; 

• Valorização e promoção da imagem do Agrupamento através da 

concretização de projetos pedagógicos e de âmbito social em articulação 

com instituições parceiras;  

• Elevada dinâmica desportiva e artística; 
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• Bibliotecas Escolares bem apetrechadas, integradas na Rede de Bibliotecas 

e com uma atitude dinâmica; 

• Corpo docente muito motivado e colaborante; 

• Execução muito eficaz do Plano Anual de Atividades, com uma enorme 

diversificação das mesmas, na sua grande maioria adequadas à valorização 

da educação para a cidadania; 

• Projeto educativo define com clareza metas quantificadas globais de 

sucesso educativo por nível, ciclo de ensino e disciplina; 

• Explicitação dos direitos e deveres dos alunos, quer através da sua 

divulgação, quer da eficaz articulação entre docentes do conselho de 

turma; 

• Aplicação anual de questionários de avaliação interna, destinados a toda a 

comunidade educativa; 

• Satisfação da maioria do pessoal docente e não docente com o clima global 

da escola; 

• Nível de satisfação elevado dos elementos da comunidade escolar, 

relativamente à qualidade do serviço prestado; 

• Reconhecimento público dos alunos que obtêm prémios internos, 

concelhios, nacionais ou internacionais ao nível desportivo, académico, 

artístico, individual e nacional; 

• Abertura muito significativa à comunidade envolvente; 

• Parque escolar em boas condições, na sua generalidade; 

• Gestão bastante dinâmica e inovadora; 

• Liderança com objetivos claros e muito persistente nas escolhas a que se 

propõe. 

7.1.2. Aspetos menos positivos 

• Falta de hábitos de trabalho sistemático e deficientes métodos de estudo 

por parte de muitos alunos; 

• Oscilações nos resultados obtidos pelos alunos em diferentes turmas; 
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• Espaços insuficientes que deem resposta às necessidades de 

acompanhamento e de desenvolvimento de atividades; 

• Descontentamento generalizado sobre a ocupação dada aos alunos na 

ausência do professor; 

• Decrescente motivação para a candidatura a projetos nacionais e 

internacionais; 

• Inexistência de uma sala polivalente com valências disponíveis para as 

Novas Tecnologias de Educação e Informação e para uma outra qualquer 

aula curricular de índole teórica; 

• Sala de estudo, num espaço físico muito pouco atrativo, com falta o 

recolhimento necessário, falta de conforto e área muito reduzida para 

atividades diferenciadas; 

• Sala destinada ao acompanhamento dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais  com espaço insuficiente, face ao crescente número de 

casos, que necessitam de acompanhamento personalizado. 

7.1.3. Oportunidades: 

• Imagem muito positiva do Agrupamento junto da comunidade educativa; 

• Elevadas expetativas ao nível das famílias e dos alunos; 

• Parcerias e protocolos com entidades que se têm revelado como 

diferenciadoras e geradoras de valor acrescentado na aprendizagem dos  

nossos alunos; 

• Proximidade geográfica das Escolas do Agrupamento, excetuando-se o 

Jardim de Infância de Caceira; 

• Instituições parceiras com grande abertura para novos e empreendedores 

projetos; 

• Associações de Pais e Encarregados de Educação muito empenhadas e 

participativas em projetos inovadores; 

• Pais/Encarregados de Educação exigentes, relativamente à qualidade do 

ensino, segurança e atendimento; 

• Existência de um Plano de Ação Estratégica para o biénio 2016-2018; 
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• Sala de Aula do Futuro; 

• Existência de Contrato de Autonomia 

7.1.4. Constrangimentos: 

• Número escasso e perfil de recursos humanos disponíveis, nomeadamente 

ao nível do pessoal não docente; 

• Elevado número de alunos por turma, apesar de dentro da legalidade; 

• Pais/Encarregados de Educação muito sensíveis a problemas das escolas 

que afetem os seus educandos, mas pouco participativos nas suas 

estruturas de representação; 

• Perspetivas de evolução demográfica negativa, com impacto no número de 

alunos; 

• Restrições orçamentais do Estado insuficientes para o apoio a iniciativas no 

âmbito do ensino e no âmbito das infraestruturas. 

8. Missão e Metas 

A Escola tem por missão contribuir para o desenvolvimento pleno de crianças e jovens, na 

transversalidade de todo o Agrupamento (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos), através da realização 

de um processo de ensino/aprendizagem de qualidade e do desenvolvimento de projetos 

integradores dos valores humanísticos, culturais, sociais, ambientais, empreendedores, sendo 

complementarmente reconhecida pela qualidade da sua formação científica. Assim, a Missão 

deste Agrupamento passa por atingir as seguintes metas: 

• Melhorar o sucesso educativo, nas suas vertentes de resultados académicos e 

de formação pessoal e social; 

• Procurar uma maior convergência entre resultados internos (alunos/turmas) 

e entre estes e os resultados das provas finais de ciclo/provas de aferição;  

• Desenvolver uma cultura de cooperação, que se evidencie no trabalho 

pedagógico, nas relações interpessoais e na ligação à comunidade;  

• Desenvolver nos alunos a capacidade de pensar, solucionar problemas, 

expressarem-se com clareza e serem responsáveis na tomada de decisões; 
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• Continuar a garantir às famílias a elevada qualidade dos serviços de educação 

e formação do Agrupamento; 

• Incrementar a coordenação entre departamentos/grupos disciplinares e 

fomentar a articulação pedagógica entre as diferentes Escolas e ciclos de 

escolaridade do Agrupamento; 

• Contribuir para a melhoria de condições de trabalho que favoreçam o 

desenvolvimento pessoal e, por inerência, aumentem a qualidade do serviço 

público de educação; 

• Fortalecer a identidade e o sentimento de pertença ao Agrupamento, 

valorizando ainda mais aspetos da cultura existente e promovendo iniciativas 

que consolidem esse sentimento; 

• Assegurar um ambiente interno seguro onde os atores educativos (Discentes, 

Pessoal Docente e Não Docente) se sintam compelidos a exercer as suas 

funções de forma motivada estabelecendo, para este efeito, relações 

construtivas e válidas com a comunidade e parceiros. 

9. Compromissos2 

9.1. Projeto Educativo 

- Elaboração de um Projeto Educativo para o Agrupamento, com metas quantificáveis e 

avaliáveis, que expresse as prioridades educativas e os objetivos gerais, tendo em vista o 

aumento e a sustentabilidade do sucesso educativo; 

- Promoção, em sede de Departamento e de Grupo Disciplinar, de uma análise mais aprofundada 

sobre as oscilações de resultados obtidos em diversas turmas; 

- Promoção da coadjuvação pedagógica em disciplinas em que esta medida se afigure como um 

meio adequado à superação das dificuldades dos alunos; 

- Implementação e consolidação do desenvolvimento de projetos na área do 

empreendedorismo; 

                                                        
2 A definição dos compromissos aqui plasmados resulta do cruzamento do Projeto de Intervenção apresentado no 
âmbito do concurso ao cargo de Diretor e do constante no Contrato de Autonomia do Agrupamento assinado em 14 
de outubro de 2013 e ainda em vigor. 
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- Formação de uma equipa responsável pela promoção e participação em projetos de índole 

nacional e/ ou internacional, nomeadamente no âmbito do “Erasmus+”. 

9-2. Plano Anual de Atividades 

- Articulação do PAA com o Projeto Educativo e Regulamento Interno do Agrupamento; 

- Desenvolver metodologias de acompanhamento, validação e avaliação; 

- Articulação entre Docentes (dos Departamentos, dos diferentes ciclos e dos Conselhos de 

Turma) e entre estes e os alunos, envolvendo-os nas atividades a realizar subordinadas ao lema 

anual do Agrupamento; 

- Relevar os projetos e atividades, curriculares e extracurriculares, que promovam a cidadania, 

hábitos de vida saudável e a educação ambiental; 

- Envolvimento dos alunos em ações de cívicas e de solidariedade, através de projetos de 

intervenção social; 

- Priorização de mostra dos trabalhos realizados pelos alunos a outras turmas e/ou à comunidade 

educativa, através de exposições, palestras, reportagens e página eletrónica do Agrupamento, 

como meio de integrar/divulgar a escola na comunidade envolvente. 

9.3. Contrato de Autonomia 

Criação de todas as condições para o cumprimento dos objetivos operacionais clausulados no 

Contrato de Autonomia do Agrupamento em vigor: 

- Diminuir a taxa de abandono escolar através da prevenção e da intervenção em situações de 

risco (atingir valores inferiores a 2%); 

- Melhorar as aprendizagens e as taxas de transição e de conclusão (manter a taxa global de 

sucesso escolar superior à média nacional em 3%; garantir que os resultados obtidos pelos alunos 

do Agrupamento, nas provas finais de ciclo e exames nacionais, permaneçam superiores à média 

nacional em mais de 4%; Localizar a percentagem de taxa de repetência nos valores estipulados 

no MISI: 1.º ciclo - inferior a 2%; 2.º ciclo - inferior a 3%; 3.º ciclo - inferior a 4%; Assegurar a 

permanência no sistema de todos os alunos do Agrupamento até ao 9.º ano, contribuindo para 

a garantia do cumprimento da escolaridade obrigatória subsequente); 

- Promover a candidatura e participação do Agrupamento em projetos nacionais e internacionais 

(No mínimo, um por ano); 
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- Instituir mecanismos de regulação e controlo interno dos resultados académicos (Produção de 

relatórios trimestrais de avaliação); 

- Aperfeiçoar o modelo de gestão da escola baseado no diálogo, na participação, na partilha de 

processos de decisão e responsabilização, com forte autonomia das lideranças intermédias e na 

motivação de equipas de trabalho (docentes e não docentes), como forma de melhorar 

desempenhos (Melhorar a qualidade do serviço público de educação, atingindo um grau de 

satisfação dos Alunos, Pais/Encarregados de Educação, Pessoal Docente e Não Docente do 

Agrupamento superior a 75%); 

- Fomentar a formação do pessoal docente e não docente do Agrupamento, sobretudo através 

da oferta interna de formação acreditada (Promover, no mínimo, uma ação de formação para 

cada um dos grupos Docentes e Não Docente). 

9.4. Gestão de Recursos Humanos 

- Promover, em articulação com o CFAE, um plano de formação global, como forma de alavancar 

a melhoria do serviço prestado; 

- Melhorar a dotação de pessoal não docente, auxiliar e administrativo. 

9.5. Gestão de Recursos Financeiros 

- Concretização de atividades para angariação de receitas próprias que se destinem à 

recuperação e manutenção das instalações escolares, nomeadamente o Festival da Canção, a 

Feira Tradicional, a candidatura a projetos Internacionais, a participação na organização de 

eventos culturais e desportivos, entre outros. 

9.6. Gestão de Recursos Físicos e Materiais 

- Melhoria de espaços específicos: 

Cobertura do Pavilhão A; 

Aproveitamento dos espaços cobertos dos pavilhões A, C e D, para que se tornem ainda mais 

polivalentes; 

Montagem de uma sala de aula do futuro. 

- Gestão eficaz dos recursos materiais, assegurando a sua preservação e procedendo à 

substituição de equipamento degradado, sempre que esteja em causa a sua inconformidade com 

a segurança dos utilizadores ou a sua desatualização face às necessidades. 
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10. Avaliação do Projeto Educativo 

Os objetivos traçados no Projeto Educativo visam a sua concretização num período temporal de 

quatro anos letivos: de 2017 a 2021. Como tal, é um documento adaptável que necessita de ser 

avaliado sistematicamente, fazendo as correções e os ajustamentos adequados, visando a 

análise do impacto das medidas entretanto implementadas e o sucesso dos resultados obtidos. 

O Projeto Educativo é aprovado pelo Conselho Geral, competindo a este órgão acompanhar e 

avaliar a sua execução, de acordo com a legislação em vigor. 

  



 

Projeto Educativo 2017-2021 

 

 
 Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz  

 

  

41 

11. ANEXOS 

11.1 Caracterização dos elementos humanos da comunidade educativa 

 

11.1.1. Pessoal docente 

2017/2018 
 
 
 
 
 
 

QA/QE Q.Z.P. Cont. 

DOCENTES 

Educadores de Infância 9 2 - 

1.º Ciclo 38 9 2 

2.º Ciclo 
 

200 5 1 1 

210 4 - - 

220 5 1 - 

230 10 2 1 

240 9 - - 

250 3 - - 

260 2 3 - 

290 - - 1 

3.º Ciclo 

300 6 - 1 

320 1 - - 

330 3 1 - 

400 1 1 - 

420 2 - - 

500 3 1 - 

510 2 1 1 

520 3 - - 

550 1 - - 

600 1 - - 

620 2 - 1 

Educação 
Especial 

910 5 1 1 

920 2 - - 

AEC (s) 
Inglês Música Educação Física 

Exp. 
Plástica 

3 4 6 3 

OUTROS 
TÉCNICOS 

Psicólogo 
2 

(1 a meio 
tempo) 

- - 

Terapeuta da Fala 
1 (meio 
tempo) 

- - 
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11.1.2. Pessoal não docente 

2017/2018 Ocupação N.º de elementos 

Jardins de Infância 

Assistentes Operacionais (Apoio à 
Componente Letiva) 

7 

Assistentes Técnicos 2 

Assistentes Operacionais (AAAF) 5 

Escolas EB 1 Assistentes Operacionais 16 

Escola EB 2.º e 3.º 
Ciclos Dr. João de 

Barros 

Assistentes Técnicos 8 

Assistentes Operacionais 23 

11.2. Crianças/Alunos 

2017/2018 
N.º de 

Grupos/Turmas 
N.º de 

Crianças/Alunos 

Jardins 
de 

Infância 

Caceira 1 19 

Conde Ferreira 2 50 

Cova - Gala 1 24 

Centro Escolar 3 75 

Escolas EB 1 

Abadias 11 255 

Gala 4 68 

Rui Martins 3 37 

Viso 4 92 

Centro Escolar 13 283 

Escola 
EB 2.º e 3.ºciclos 

Dr. João de 
Barros 

5.º Ano 12 279 

6.º Ano 13 305 

7.º Ano 5 124 

8.º Ano 4 89 

9.º Ano 5 112 
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11.3. Resumo do Mapa Clubes/Atividades  

  

DAR@língua 
3º Ciclo/Port. 

Teresa Guedes 

IMPREENDERE 
Clube de 

Empreendedorismo 
Adélia Henriques 

Bela Matos 
Fátima Lopes 

Clube de Artes Oficinais 
Carlos Moço 

 

D`AEZUFF 
Clube de Dança 

Bela Matos 

Clube de Jornalismo 
Graça Rocha 

Teresa Machado 

IMPREENDERE 
Clube de 

Empreendedorismo 
Adélia Henriques 

Bela Matos 

Festival da Canção 
José Castro e Rogério 

Cruz 

Clube de Voleibol 
Bela Matos 

Clube de Espanhol 
Ana Sanchez 

IMPREENDERE 
Clube de 

Empreendedorismo 
Fátima Lopes 

 
Atividades Desportivas 

Anabela Carvalho 

DAR@língua 
3º Ciclo/Port. 

Teresa Guedes 
e 

EQUA@mat 
3.º Ciclo/Mat 

Ana Félix 

IMPREENDERE 
Clube de 

Empreendedorismo 
Bela Matos 

 
Atividades Desportivas 

Jogos Coletivos 
Luís Florência 

Clube de Ciências 
Fernanda Torres 

José Nogueira 

EDUGAMING 
Aprender com jogos 

eletrónicos 
Sérgio Nogueira 

 
Atividades Desportivas 

Alda Rodrigues 

DIZ+ em Matemática 
Sandra Pragosa 

Clube de Informática 
Altina Boliqueime  

Atividades Desportivas 
Basquetebol 
Luís Antunes 

   
Atividades Desportivas 

Ténis de Mesa 
Isabel Oliveira 

   

Desporto Escolar 
Atividades Rítmicas e 
Expressivas (Dança) 

Bela Matos 

   

Desporto Escolar - 
Basquetebol Masculino 

- (Infantis) 
Alda Rodrigues 

   

Desporto Escolar - 
Basquetebol Feminino 

(Iniciadas) 
Luís Antunes 

- 25 Clubes / Atividades 
-21 Professores 

Desporto Escolar 
Ténis de Mesa 
Isabel Oliveira 
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11.4. Estrutura Curricular – 1.º Ciclo 

Componentes do Currículo 
Plano Curricular – 2017/2018 

(1.º Ciclo) 

 

 
Nota: Os alunos do 1.º e 2.º anos têm 5h de AEC e os do 3.º e 4.º anos só têm 3h em virtude de terem 2h de Inglês 
curricular, que já acresceram à matriz duas horas. 
*Disciplina de frequência facultativa, nos termos do art.º19.º do Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro 

 
 

Matriz Curricular do 1.º ciclo 

1.º e 2..º anos 

Português 7h 

AEC 

Atividade Física e 
Desportiva 

 
2h 

Matemática 7h 

Estudo do Meio 3h 
Ensino da  

Música 
2h 

Expressões 3h 

Apoio ao Estudo 1,5h 

Inglês 1h 

Oferta Complementar 1h 

Total 22,5h 

Total 5h 

EMR* 1 h 

Matriz Curricular do 1.º ciclo 

3.º e 4.º anos 

Português 7h 

AEC 

Atividade Física e 
Desportiva 

 

2h 
 

Matemática 7h 

Estudo do Meio 3h 

Expressões 3h 

Apoio ao Estudo 1,5h 

Atividades de 
Expressões 

1h 
Oferta Complementar 1h 

Inglês 2h 

Total 24,5h 

Total 3h 

EMR* 1 h 
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11.5. Estrutura Curricular – 2.º Ciclo 

Componentes do Currículo 
Plano Curricular – 2017/2018 

(2.º Ciclo) 

Áreas Disciplinares 

Carga Horária Semanal (tempos 50 min.) 

2.º Ciclo 

5.º 6.º 

Carga 
letiva de 

referência 

Tempos 
Letivos 

Carga 
letiva de 

referência 
Tempos Letivos 

Línguas e Estudos Sociais 
Português 

Inglês 
História e Geografia de Portugal 

 

500 

250 5 

550 

250 5 

150 3 150 3 

100 2 150 3 

Matemática e Ciências 
Matemática 

Ciências Naturais 

 

400 
250 5 

350 
250 5 

150 3 100 2 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual 

 

300 

100 2 

300 

100 2 

Educação Tecnológica 100 2 100 2 

Educação Musical 100 2 100 2 

Educação Física 150 3 150 3 

Tempo a cumprir 1350 1350 

EMR1 50 1 50 1 

Oferta de Escola2 50 1 50 1 

Apoio ao Estudo  

Português 50 1 50 1 

Matemática 50 1 50 1 

Inglês 50 1 50 1 

História e Geografia de Portugal 50 1  

Ciências Naturais  50 1 

 

1-Opcional 
2-Formação Cívica 
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11.6. Estrutura Curricular – 3.º Ciclo 

Componentes do Currículo 
Plano Curricular – 2017/2018 

(3.º Ciclo) 

Áreas Disciplinares 

Carga Horária Semanal (tempos 50 min.) 

3.º Ciclo 

7.º 8.º 9.º 

Carga 
letiva de 

referência 

Tempos 
Letivos 

Carga 
letiva de 

referência 

Tempos 
Letivos 

Carga 
letiva de 

referência 

Tempos 
Letivos 

Português 200 4 200 4 200 4 

Línguas Estrangeiras 
Inglês 

Francês 

   300                              250                              250 

150 3 150 3 150 3 

150 3 100 2 100 2 

Ciências Humanas e Sociais 
História 

Geografia 

   200                              200                              250 

100 2 100 2 150 3 

100 2 100 2 100 2 

Matemática 200 4 200 4 250 5 

Ciências Físicas e Naturais  
Ciências Naturais 

Físico-Química 

   300                              300                              300 

150 3 150 3 150 3 

150 3 150 3 150 3 

Expressões e Tecnologias 
Educação Visual 

TIC e Oferta de Escola1 
Educação Física 

   300                              350                              250 

100 2 100 2 100 2 

100 2 100 2   

100 2 150 3 150 3 

Tempo a cumprir 1500 1500 1500 

EMR2 50 1 50 1 50 1 

Oferta Complementar3 50 1 50 1 50 1 

 
1-Disciplinas Semestrais. 
2-Opcional. 
3-Formação Cívica. 

11.7. Atividades de Reforço da Aprendizagem 

 
Ano Português Mat. Inglês História Geografia C.N. C.F.Q. Francês 

7.º X X X X X    

8.º X X X     X 

9.º X X X   X X  
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11.8. Resultados Escolares (2016/2017) 

11.8.1. Gerais 

Ano de escolaridade 
Taxa de sucesso (%) 

Da UO Nacional 

1.º ano 100,0 100,0 

2.º ano 95,6 92,0 

3.º ano 98,5 97,8 

4.º ano 100,0 98,2 

5.º ano 98,0 93,4 

6.º ano 97,2 94,4 

7.º ano 91,1 88,3 

8.º ano 93,7 93,2 

9.º ano 97,8 90,7 

Pré-Escolar 100,0 99,8 

 

11.8.2. 1.º CEB 
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11.8.3. 2.º CEB 

 

 

 
 

11.8.4. 3.º CEB 
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11.9. Provas de Aferição 

11.9.1. 1.º CICLO 

 

11.9.2. 2.º CICLO 

 

11.9.3. 3.º CICLO 

 
 



 

Projeto Educativo 2017-2021 

 

 
 Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz  

 

  

51 

11.10. Provas Finais de Ciclo (3.º CICLO) 

Taxas de sucesso comparadas dos resultados das Provas Finais do 9.º ano de escolaridade 

(nacional, do agrupamento de escolas, de escola e de turma).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

9.º ano - Português

Turma Escola Nacional

Nacional 93%

Escola EB 2,3 Dr. João de Barros 89,0% -4,0%

9.º A 92% 3% -1,0%

9.º B 77% -12% -16%

9.º C 88% -1,0% -5,0%

9.º D 93% 4,0% 0,0%

Classificação de Exame 

9.º ano - Matemática

Turma Escola Nacional

Nacional 68%

Escola EB 2,3 Dr. João de Barros 84% 16%

9.º A 79% -5% 11%

9.º B 62% -22% -6%

9.º C 85% 1% 17%

9.º D 89% 5% 21%

Classificação de Exame 

Português Matemática

N.º alunos 75 75

Classificação Média Escola (%) 65% 69%

Classificação Média Nac. (%) * 58% 53%

Dif. (Class. Escola - Class. Nac.) 7,0% 16,0%

Exames Ano Letivo 2016/2017

9.º ano
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Português Matemática

N.º alunos 75 75

% Sucesso Escola 89% 84%

% Sucesso Nacional * 93% 68%

Dif. (Class. Escola - Class. Nac.) -4% 16%

Exames Ano Letivo 2016/2017

9.º ano

65%
69%

58%
53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Português Matemática

Comparação dos Resultados do Exames -
Classificação média (%)

2016/2017

Classificação Média Escola
(%)

Classificação Média Nac. (%)
*

7,0%

16,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Português Matemática

Dif. (Class. Escola - Class. Nac.)

Dif. (Class. Escola - Class.
Nac.)
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% Sucesso Escola

% Sucesso Nacional *

-4%
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