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1. Introdução  

O Projeto Educativo de Agrupamento (PEA), de acordo com os artigos 9.º e 9.º-A do 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho, constitui um documento de orientação 

educativa que explicita "os princípios, os valores, as metas e as estratégias" (Art.º 9.º, 

1. a)) que orientarão o Agrupamento de Escolas no cumprimento da sua função 

educativa durante o respetivo triénio. Funcionando em estreita articulação com os 

outros instrumentos de autonomia, o PEA, conjuntamente com o Plano Anual de 

Atividades, assume uma função primordial de integração e articulação dos demais 

instrumentos de forma a garantir, numa lógica de articulação vertical, "a coerência, a 

eficácia e a qualidade do serviço prestado" (Art.º 9.º-A, 1.) pelo Agrupamento. O PEA 

constitui-se, pois, “como um documento fundamental para o Agrupamento, pois é nele 

que se define toda a orientação da atividade educativa e escolar, construída de forma 

partilhada, realista, motivadora e avaliável, no sentido de poder ser melhorada”. 

(Albalat, 1989) Combinando “a lógica do desejo com a lógica da ação” (Barroso, 

1992), o PEA enuncia uma escolha de prioridades e de linhas estratégicas de atuação, 

traduzidas em objetivos e metas possíveis, que – interpretando o modo como a 

comunidade educativa ambiciona transformar e otimizar o Agrupamento, 

nomeadamente os processos e os resultados das aprendizagens e formação integral 

dos alunos – conferem sentido às práticas educativas. Em síntese, parece ser claro 

que “o projeto educativo representa, genericamente, um verdadeiro plano estratégico 

para a escola e que, nesse sentido, constitui não só um quadro de operacionalização 

de um projeto de gestão no âmbito da autonomia, mas também o documento que 

consagra a sua orientação educativa.” (Azevedo, 2011) 

Este PEA foi elaborado entre março e julho de 2018, com base na legislação em vigor, 

em alguma literatura publicada, nas sugestões expressas no Plano de Melhoria e no 

anterior PEA, de acordo com o mandato atribuído pelo Conselho Pedagógico em 

reunião de 18 de outubro de 2017. A equipa que o elaborou teve em conta os 

resultados da consulta alargada à comunidade escolar e educativa. Os contributos e a 

responsabilidade partilhada por todos os intervenientes no processo educativo – 

docentes, alunos, famílias, pessoal não docente, parceiros da comunidade educativa – 

é um requisito indispensável para se desenvolver uma educação de qualidade. 

Para a elaboração do Diagnóstico estratégico foram consultados diversos documentos 

internos do Agrupamento, bem como a base de dados da MISI. 
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2. Diagnóstico estratégico 

O diagnóstico estratégico é a tarefa basilar para a aplicação do planeamento 

estratégico com vista a orientar a ação da organização (diagnosticar, agir e avaliar). É 

o primeiro passo do processo de planeamento e é através dele que a organização se 

mune de informações relevantes para a tomada de decisões. O seu objetivo é avaliar 

fatores internos e externos que influenciam a organização do Agrupamento, de modo a 

compreender a realidade onde ele está imerso, prevendo possíveis alterações e 

preparando-se para agir em conformidade. 

 

2.1. Constituição do Agrupamento  

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente foi criado a 8 de Março de 2008, por despacho 

do Sr. Diretor Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, em resultado da 

reorganização da rede escolar para o ano letivo de 2008/2009 e do 

redimensionamento dos Agrupamentos de Escolas Patrício Prazeres, Nuno Gonçalves 

e Baixa-Chiado.  

O Agrupamento é constituído pelas seguintes escolas:  

  Escola Básica e Secundária Gil Vicente (escola-sede);  

  Duas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico: EB1 do Castelo e a EB1 de Santa Clara 

(anteriormente designada por Convento do Desagravo); 

  Dois jardins-de-infância: JI do Castelo; JI de Santa Clara.  

O Agrupamento de Escolas disponibiliza as seguintes ofertas formativas:  

  Educação Pré-Escolar;  

  1.º Ciclo do Ensino Básico;  

  2.º Ciclo do Ensino Básico;  

  3.º Ciclo do Ensino Básico:  

o  Regular;  

o Cursos de Educação e Formação de tipologia 2 (atualmente, o de Operador de 

Informática). 

 O Ensino Secundário:  

o  Cursos Científico-Humanísticos (Ciências e Tecnologias e Línguas e Humanidades);  
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o  Cursos Profissionais (Artes do Espetáculo, Técnico de Turismo e Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos).  

 PFOL – Português para Falantes de Outras Línguas (atualmente, duas turmas em 

horário noturno). 

 Oferta complementar no ensino básico: Formação Cívica. 

 Complemento à Educação Artística: Oficina de Teatro no 2.º Ciclo e Oficina de Teatro, 

Música ou Oficina de Artes Plásticas no 3.º Ciclo. 

 Atividades de Animação e Apoio à Família no Jardim-de-Infância e Componente de 

Apoio à Família e Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo. 

 

2.2. Breve História  

2.2.1. A Escola Básica e Secundária Gil 

Vicente (EBS Gil Vicente) 

Criada em 1914, a secção oriental, ou de 

São Vicente, do Liceu Passos Manuel, 

tornou-se autónoma em 1915 com o nome 

de Gil Vicente, sendo o primeiro liceu 

criado pela República. Era então um Liceu 

Central e funcionou nos claustros do 

Mosteiro de São Vicente até 1949, ano em que, na antiga cerca deste mosteiro, foram 

inauguradas as atuais instalações, com a denominação de Liceu Nacional. Após o 25 

de Abril de 1974, a designação oficial deste estabelecimento passou a ser Escola 

Secundária de Gil Vicente.  

Entre 1914 e o início do Estado Novo, do seu corpo docente fizeram parte nomes 

destacados dos ideais republicanos – filósofos, pedagogos e homens de letras que 

marcaram a cultura do século XX e deixaram sementes nos alunos. Do seu leque 

inicial de professores saiu o núcleo de docentes que foi fundar a Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. São variadíssimos os casos de alunos, mais tarde grandes 

nomes das ciências, das letras e das artes, que se referem a diversos dos seus 

professores e ao espírito humanista e democrático que viveram e aprenderam no Gil 

Vicente. Mais tarde, alguns destes alunos seriam, também, aqui professores. Este era 

o projeto da República que herdou a ideia maçónica das escolas-oficinas, a primeira 

das quais tinha nascido na Rua S. João da Praça e sido transferida, no início do 

século, para o edifício existente desde 1877 no Largo da Graça: a Escola-Oficina n.º 1. 
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Esta zona, em que abundavam vilas operárias construídas por empresários mais 

progressistas, era claramente favorável a estes ideais. Na rua da Graça, o empresário 

que mandou construir o Bairro Estrela de Ouro dotou-o com um cinema, o primeiro 

que, em Portugal, projetou um filme sonoro, e, numa rua cortada a direito da Graça a 

São Vicente, os operários socialistas e anarquistas dos Tabacos erigiram a sua 

«Sociedade de Instrução e Beneficência 'A Voz do Operário'», com biblioteca, ginásio 

e sala de espetáculos.  

Durante os anos 30, 40 e 50, a Ditadura modelou o Liceu aos seus princípios, instituiu 

as regras da Mocidade Portuguesa, desencorajou e demitiu os professores 

republicanos. Todavia, não se perdeu completamente o respeito pela dignidade da 

escola, a ponto de, durante o mandato do último reitor, deputado do partido do 

governo, o único autorizado, este se ter oposto a sanções disciplinares a alunos que 

participaram em ações contra o regime e à entrada da polícia política na escola. 

Depois do 25 de Abril, com a democratização do ensino e o alargamento da 

escolaridade obrigatória, a escola voltou a ter jovens dos dois sexos (à semelhança 

dos seus primeiros anos de existência) e o número de alunos aumentou muito em 

relação ao previsto inicialmente para estas instalações. A escola continuou a trabalhar 

para a comunidade, ajustando-se continuamente ao evoluir das realidades 

socioeconómicas e culturais.  

Em 2002, por decisão do Ministério da Educação, encerraram-se os cursos noturnos, 

que prestavam um serviço de necessidade indiscutível no domínio da educação de 

adultos. Apesar de lhe ter sido dificultada pela tutela qualquer oferta de formação pós-

laboral, a escola conseguiu manter em funcionamento o Curso Extraescolar de 

Português Língua Estrangeira que, ao longo dos anos, tem vindo a servir cidadãos de 

mais de 30 nacionalidades diferentes. Em 2003/2004 ofereceu à comunidade diversos 

Cursos Saber+ (de Matemática para a Vida, de Inglês, de Informática, de Leitura e 

Escrita); em 2004/2005, abriu um Curso Extraescolar de Inglês e em 2005/2006, um 

Curso Extraescolar de Informática.  

Em 2005/2006, logo que houve oportunidade, e por sua iniciativa, a escola candidatou-

se à abertura de um Centro Novas Oportunidades, voltando assim a contribuir para o 

apoio à formação dos adultos da comunidade envolvente. Este Centro iniciou o seu 

funcionamento no ano letivo de 2006/2007, entretanto encerrado.  

No ano letivo seguinte, o Ministério da Educação transformou a Escola Secundária 

com 3.º Ciclo em Escola Secundária com 2.º e 3.º Ciclos, embora sem abrir quadro de 

professores para o 2.º Ciclo. Em 2008, criou o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, 

associando a escola-sede a oito estabelecimentos – dois jardins-de-infância e seis 
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escolas do 1.º Ciclo. Desde 2015/2016 que os oito estabelecimentos do 1.º Ciclo 

deram lugar a apenas dois: a EB1 do Castelo e a EB1 de Santa Clara. 

Nesse mesmo ano, 2008, o edifício e o espaço envolvente do antigo Liceu Gil Vicente 

de 1949 foram entregues à Empresa Parque Escolar EPE que por eles é responsável 

atualmente.  

 

2.2.2. Escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-Infância 

 EB1/JI do Castelo  

A Escola (EB1 n.º 10) situa-se na freguesia 

de Santa Maria Maior. Funcionou como 

escola masculina na Escola de Dança de 

Lisboa (atualmente encerrada), na Rua da 

Costa do Castelo. Em 1974 passou a 

funcionar no edifício sito na Rua das Flores 

de Santa Cruz. A Escola do Castelo 

acolheu em 2002 a antiga escola feminina n.º 5, antes situada na freguesia de 

Santiago. As duas escolas fundiram-se em 2007. Atualmente existem 4 turmas do 1.º 

Ciclo (do 1.º ao 4.º ano) e uma turma de JI. Também existem atividades regulares 

promovidas pela Componente de Apoio à Família (C.A.F.) e pelas Atividades de 

Animação e Apoio à Família (A.A.A. F.).  

 

 EB1/JI de Santa Clara  

A EB1/JI de Santa Clara, fica situada na 

Freguesia de S. Vicente, tendo sido 

inaugurada no ano letivo de 2015-2016. 

Localizado no número 200 do Campo de 

Santa Clara, o Convento do Desagravo do 

Santíssimo Sacramento foi construído 

entre 1780 e 1783, de acordo com um projeto de Reinaldo Manuel dos Santos. No ano 

de conclusão da obra, instalaram-se no espaço, que pertencia à Ordem dos Frades 

Menores, as primeiras religiosas, vindas do Louriçal, no concelho de Pombal.  

Extinto em Dezembro de 1901, por aplicação da legislação liberal tendente à 

supressão das ordens religiosas, passaria para a posse do Estado em 16 de 

Dezembro de 1916, tendo a Fazenda Nacional tomado posse do edifício. Servindo, 
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desde finais de oitocentos, funções várias, maioritariamente de carácter assistencial e 

educacional. O edifício ficou desocupado, depois de ter fechado, em 2007, o colégio 

da Casa Pia que ali funcionava. 

Substancialmente alterado, em virtude das várias adaptações funcionais a que foi 

sujeito, o edifício conheceu agora alterações significativas (embora acompanhadas da 

vontade de preservação de muitos dos elementos arquitetónicos originais). A 

finalidade foi adaptá-lo a uma EB e um JI que acolhesse os alunos de cinco edifícios 

dispersos (escolas básicas números 4, com JI, 51, 75, 199 e 212). O corpo docente 

transitou dos estabelecimentos desativados, aos quais faltavam já condições de 

funcionalidade. 

A equipa responsável pelo projeto, desenvolvido pelos serviços da Câmara de Lisboa, 

procurou intervir de forma consentânea no edifício histórico, preservando elementos 

como as escadas interiores de pedra, os painéis de azulejos, duas janelas passa-

pratos de pedra, o teto abobadado com pinturas da antiga sala do coro alto e todo o 

claustro. Mas também, acrescente-se, na decisão de praticamente não mexer na 

compartimentação do imóvel. Assim, no novo equipamento escolar coexistem várias 

salas de aula de grande dimensão (sempre acima do regularmente exigido) com um 

número significativo de pequenos espaços (antigas celas das religiosas), que se 

desenvolvem em torno do claustro, transformadas em salas de trabalho, ligado às 

disciplinas de educação e expressão artística, aos apoios/terapias e ao 

desenvolvimento de projetos educativos.  

O novo complexo escolar foi pensado para dezasseis salas de aula de ensino básico e 

três de educação pré-escolar, biblioteca escolar, ginásio, sala de informática, 

expressão plástica, expressão dramática, um espaço polivalente e uma sala de 

exposições, além dos espaços de cozinha e dois refeitórios.  

No ano letivo de 2017/2018, a EB1 de Santa Clara, passou a ter uma Unidade de 

Apoio Especializada à Multideficiência. 

Funcionam ainda no edifício, após o período letivo, as Atividades de Enriquecimento 

Curricular (A.E.C.) e os serviços da C.A.F. e da A.A.A.F. 

O JI de Santa Clara funciona num espaço integrado, com um recreio exterior próprio, 

sendo constituído, na sua abertura, por três salas, tendo no ano letivo 2017/2018 

aumentado para quatro.  
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2.3. O Espaço  

2.3.1. O meio envolvente  

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente, cuja escola-sede, EBS Gil Vicente, se localiza 

na freguesia de São Vicente, integra-se numa das zonas mais antigas e populares da 

cidade de Lisboa (bairros da Mouraria, do Castelo, de Alfama e da Graça) que, 

fazendo parte de um conjunto mais vasto que constitui a zona oriental de Lisboa, é 

considerada uma das áreas mais pobres e menos letrados da cidade. Aqui predomina 

uma população envelhecida, maioritariamente com baixo nível de instrução (muitas 

vezes inferior ao 9.º ano) e qualificações profissionais, com empregos no comércio e 

no setor terciário inferior.  

Estes bairros são caraterizados pela forte presença de uma cultura popular urbana, 

com destaque para o fado e para as marchas populares de Santo António, onde a 

identidade bairrista e as consequentes rivalidades entre bairros são uma marca 

importante. Estes aspetos podem ser explicados à luz da especificidade da malha 

urbana e do caráter fisicamente ensimesmado dos bairros (escadinhas, becos e vielas 

apertadas); da relação entre as habitações e a rua, com a utilização desta última como 

prolongamento da casa e espaço coletivo de vizinhança, uma vez que as casas são de 

reduzidas dimensões; da constituição de subunidades locais de relacionamento 

intenso, polarizadas por um pátio, largo, esquina, parte de umas escadas, tasca ou 

leitaria; das densas redes de vizinhos, familiares, conterrâneos, amigos e membros 

das mesmas associações de vários tipos; das relações de dominação e influência, de 

poder e dependência (ainda marcadas pelos traços arcaicos de desigualdade de 

género), ligadas às diferentes atividades profissionais, às atividades turísticas (cada 

vez mais importantes), às coletividades associativas locais, a um certo modo de 

marginalidade; da sobreposição significativa entre local de trabalho, residência e lazer; 

dos códigos vigentes que organizam a conduta, fazem compartilhar estilos de 

procedimento, delimitam o permitido e o interdito. Este tipo de cultura popular urbana é 

transportado para as escolas, conflituando muitas vezes com a cultura escolar mais 

curricular. 

Nas diferenças que se podem estabelecer dentro da nossa zona de influência, o bairro 

da Graça, embora de cariz popular, não é tão fechado como os de Alfama, Castelo e 

Mouraria. Caracteriza-se por um predomínio da função residencial onde a tipologia das 

habitações é heterogénea, em que são preponderantes prédios antigos de habitação 

popular, muitas vezes degradados, com divisões pouco espaçosas e fracamente 

iluminadas. Pátios e vilas operárias são habituais no bairro, sendo de destacar a Vila 

Berta, a Vila Sousa, o Bairro Estrela d’Ouro ou a Vila Maria, testemunhos de um 
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passado industrial entretanto revogado. Esta tipologia urbana de finais do século XIX / 

princípios do século XX, mandada construir, na sua maioria, por empresários 

industriais para albergarem a antiga população operária da área, contribui atualmente 

muito para o interesse cultural e turístico do bairro. A zona passou a integrar muitos 

alojamentos de turismo local fazendo com que bastantes famílias tivessem de se 

mudar devido ao aumento das rendas habitacionais, isto reflete-se na diminuição do 

número de alunos do Agrupamento. 

Nas atividades económicas, predomina o pequeno comércio tradicional, bastante 

diversificado, que assegura a muitos habitantes a subsistência diária: mercearias, 

padarias, talhos, peixarias, drogarias, lojas de vestuário e de artigos para o lar, 

farmácias, cafés, restaurantes, uma ou outra loja que oferece artigos mais 

especializados e mais recentemente o alojamento local. No que toca a unidades 

comerciais com alguma dimensão, apenas há dois supermercados. Ao nível dos 

serviços, há dependências bancárias, consultórios médicos, um centro de saúde, uma 

clínica veterinária, um lar de idosos, um centro de dia, clubes recreativos e 

desportivos, jardins-de-infância e escolas, públicas e privadas, que oferecem 

diferentes níveis de ensino, do pré-escolar ao secundário. Das poucas indústrias 

presentes no bairro, são de referir algumas tipografias, serrações de madeira, 

serralharias e pequenas oficinas de automóveis. Em termos patrimoniais e culturais é 

um bairro com interesse, sendo de destacar o Mosteiro de São Vicente, o Panteão 

Nacional, a Igreja da Graça, a Ermida de São Gens, o Miradouro da Senhora do Monte 

e o Miradouro da Graça. São estes aspetos económicos, sociais e culturais que fazem 

com que este bairro funcione como centro secundário dentro da cidade de Lisboa.  

Tal como todos os bairros das freguesias centrais da cidade de Lisboa, também os 

bairros pertencentes à área de influência do Agrupamento de Escolas têm assistido à 

saída de uma parte considerável da sua população adulta mais jovem para a periferia 

da cidade, onde o custo da habitação é menor, levando ao progressivo 

envelhecimento da sua população residente. A atração pelas áreas antigas que se tem 

verificado nos últimos anos permitiu a reabilitação de alguns dos edifícios e a 

renovação de outros, o que desencadeou a substituição de anteriores moradores, 

pertencentes a classes populares, por residentes com outro perfil social e por turistas 

que ocupam durante curtos períodos habitações de alojamento local. Detentores de 

níveis económicos e culturais mais elevados, estimularam o aparecimento de uma 

nova tipologia de comércio (alternativo/urbano). Contudo, por enquanto os novos 

moradores permanentes, por causa da intensidade profissional que imprimem às suas 

vidas, optam normalmente por colocar os filhos ou em escolas privadas ou nas 

públicas perto dos seus locais de trabalho. 
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A par desta nova dinâmica social, é de referir o número crescente de população 

imigrante, das mais diversas origens, a residir nestes bairros, aumentando a 

heterogeneidade social, cultural e linguística. Em consequência, o multiculturalismo faz 

parte da nova realidade das nossas escolas.  

É deste quadro socioeconómico que provém a esmagadora maioria dos alunos das 

escolas do Agrupamento, o que ajuda a compreender as baixas expectativas acerca 

da escola e as dificuldades, por falta de competências linguísticas adequadas, nas 

aprendizagens dos alunos imigrantes. Isto justifica em parte as taxas elevadas de 

insucesso que teimam em permanecer. 

 

2.4. A Comunidade Educativa 

2.4.1. Os alunos  

Breve caracterização 

A população escolar do Agrupamento de Escolas Gil Vicente é composta por cerca de 

1280 alunos, no regime diurno, com idades compreendidas entre os 3 e os 22 anos. 

Frequentam os Jardins-de-Infância 103 alunos, as escolas do 1.º Ciclo 368 alunos e a 

EBS Gil Vicente 805 alunos, dos quais 203 no 2.º Ciclo, 336 no 3.º Ciclo (incluindo 26 

em cursos de educação e formação) e 266 no ensino secundário (167 em cursos 

científico-humanísticos e 99 em cursos profissionais).  

Ao longo dos últimos quatro anos letivos (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 

2017/2018) notou-se um decréscimo de alunos no Agrupamento, passando dos 1432 

(66 turmas) em 2014/2015 para os 1276 (64 turmas) em 2017/2018.1 

A maioria deles têm nacionalidade portuguesa, mas cerca de 250 (aproximadamente 

19%) são estrangeiros, maioritariamente do Nepal (64 alunos), seguindo-se o Brasil 

(48 alunos).2 Registe-se ainda que o número global destes alunos se manteve estável 

nos últimos anos, notando-se, no entanto, um acréscimo nas nacionalidades 

atualmente mais representadas na escola.  

A área de residência predominante dos alunos do Agrupamento centra-se nas 

freguesias da sua área de influência (50%) e em algumas freguesias vizinhas, 

nomeadamente as freguesias de Arroios e Penha de França, e somente 18% provêm 

de áreas mais distantes da grande Lisboa.  

                                                           
1
 Cf. Anexo 1 

2
 Cf. Anexo 2 
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Relativamente ao grau de escolarização dos encarregados de educação, 23% não 

concluiu o 3.º Ciclo, 28% conclui-o, 31% tem uma escolaridade de nível secundário e 

há apenas 18% com habilitações de nível superior.3 O reduzido nível de escolarização 

das famílias dos nossos alunos, e consequente falta de apoio curricular, ajuda, em 

parte, a perceber os fracos resultados escolares e, muitas vezes, a desvalorização do 

papel formativo da escola. Contudo, este contexto redobra a importância da escola, 

máxima responsável por formar as futuras gerações, desenvolvendo competências e 

conhecimentos adequados às novas tendências e desafios do século XXI. 

Além disso, numa injunção entre capital escolar e económico que se compreende, as 

famílias dos alunos que frequentam o Agrupamento têm, na sua maioria, dificuldades 

económicas. 42% dos alunos da EBS Gil Vicente são subsidiados pela Ação Social 

Escolar; 51% e 46% dos que frequentam os jardins-de-infância e as escolas básicas 

do 1.º Ciclo do Castelo e de Santa Clara são, respetivamente, igualmente subsidiados. 

Verifica-se ainda que a maioria está abrangida pelo escalão mais elevado (A), nas 

EB1, nos JI e na EBS Gil Vicente.4  

Do total de alunos, 120 (9%, aproximadamente) têm necessidades educativas 

especiais de carácter permanente, situação mais visível na EBS Gil Vicente: 79 

alunos. No presente ano letivo, para dar resposta a casos de alunos portadores de 

multideficiência, a EB1 de Santa Clara passou a integrar uma Unidade de 

Multideficiência.5 

  

                                                           
3
 Cf. Anexo 3 

4
 Cf. Anexo 4 

5
 Cf. Anexo 5 
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2.4.2. O pessoal docente  

Em 2017/2018 o Agrupamento de Escolas Gil Vicente tinha 123 docentes de quadro 

(Escola e Zona Pedagógica) e 49 contratados (muitos destes em substituição de 

docentes de quadro que se encontravam de baixa médica de longa duração, ou 

destacados noutros serviços). O corpo docente do Agrupamento continua a ser 

maioritariamente feminino (76% na EBS Gil vicente e 91% nas restantes escolas). 

É um corpo docente relativamente estável, 71% P.Q.N.D. (14% de Q.Z.P., 5% de 

outros Q.A. e 81% do Q.A. Gil Vicente).  

A faixa etária mais representada é a dos mais de 51 anos (57%).6  

 

2.4.3. O pessoal não docente  

Considerando os dados de 2017/2018, os 29 membros do pessoal não docente do 

Agrupamento subdividem-se em 24 Assistentes Operacionais – com funções diversas 

relacionadas com o apoio necessário aos alunos, aos outros trabalhadores da escola, 

nomeadamente professores, e a todos os visitantes, e com a conservação e limpeza 

dos espaços –, a estes juntaram-se durante 2018 (até Junho) 14 trabalhadores a 

tempo parcial (3,5h diárias); 5 Assistentes Técnicos – com funções administrativas –; e 

1 Técnico Superior no Serviço de Psicologia e Orientação. Refira-se que o número de 

Assistentes Técnicos tem vindo a estar sistematicamente abaixo do rácio, criando 

sérios constrangimentos ao bom funcionamento da escola. 

Quanto ao vínculo que têm com o Agrupamento, cerca de 58% dos assistentes 

operacionais pertencem ao quadro. 

A média de idades dos assistentes operacionais a tempo inteiro é de 56 anos. A dos 

assistentes técnicos, de 50.7 

 

 Em suma, o quadro de funcionários do Agrupamento é reduzido e está envelhecido. 

Considerando a diversidade de tarefas que asseguram, pode concluir-se que o 

funcionamento da escola depende, numa percentagem demasiado elevada, de um 

grupo de contratados a curto ou a curtíssimo prazo, sem expectativas de carreira e 

sem formação específica. As coordenadoras técnica e operacional, responsáveis pelo 

bom desempenho dos restantes trabalhadores, não veem legalmente reconhecido o 

seu papel, uma vez que desempenham funções em regime de comissão de serviço.  

                                                           
6
 Cf. Anexo 6. 

7
 Cf. Anexo 7. 
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2.5. Resultados Académicos 

Os dados relativos ao ano letivo de 2016/2017 revelam índices de sucesso escolar 

elevados no 1.º Ciclo, e um pouco mais fracos nos restantes níveis de ensino. Assim, 

transitaram ou ficaram aprovados nesse ciclo cerca de 96% dos alunos (100% no 1.º 

ano, 93,5% no 2.º ano, 97,9% no 3.º ano e 92,3% no 4.º ano). Nos ciclos seguintes, os 

resultados foram inferiores, tendo obtido aproveitamento apenas cerca de 77% dos 

alunos do 2.º Ciclo (79,3% no 5.º ano; 74,4% no 6.º ano); 79% dos alunos do 3.º Ciclo 

regular (72,1% no 7.º ano; 77,6% no 8.º ano; 89% no 9.º ano); 71,3% dos alunos dos 

cursos científico-humanísticos do ensino secundário (64,7% no 10.º ano; 86,6% no 

11.º; 56,4% no 12.º); e 73,8% dos alunos do 3.º ano dos cursos profissionais de nível 

secundário. Estes resultados, apesar de pouco satisfatórios, são melhores do que os 

dos anos anteriores.8  

Dos dados apresentados, conclui-se que eles espelham a realidade social e 

económica dos bairros populares e da pequena burguesia da Lisboa histórica: baixo 

grau de instrução e pouca variedade e complexidade de interesses culturais, 

desempenho de funções profissionais pouco qualificadas, desemprego, trabalho 

precário, trabalho por turnos, problemas financeiros, famílias pouco estruturadas, com 

dificuldades no acompanhamento dos filhos. Em consequência, como se referiu acima, 

uma parte significativa dos nossos alunos tem, à partida, poucas expectativas acerca 

do seu percurso escolar e dificuldades em ter sucesso. Embora a maioria acabe por 

prosseguir estudos de nível secundário, os alunos e as famílias estão pouco 

conscientes e são pouco responsáveis pelas suas aprendizagens. 

                                                           
8
 Cf. Anexo 8 
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3. Análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

A leitura resultante do cruzamento entre pontos fracos, pontos fortes, ameaças e 

oportunidades permite avaliar o nível de exposição do Agrupamento a forças internas 

e externas e, em consequência, definir estratégias para o desenvolvimento da sua 

ação. Os pontos fracos e fortes resultam de uma análise ao interior do Agrupamento, 

enquanto as ameaças e oportunidades provêm de uma análise ao exterior. 

 

3.1. Pontos Fortes: 

 Qualidade das instalações e equipamentos das escolas Gil Vicente e Santa Clara; 

 Empenho e profissionalismo do corpo docente e não docente; 

 Boa relação entre alunos, professores e pessoal não docente; 

 Bom ambiente de trabalho; 

 Qualidade das bibliotecas escolares; 

 Boas instalações desportivas; 

 Parcerias com entidades locais, regionais, nacionais e internacionais com impacto na 

qualidade do serviço educativo prestado; 

 Haver um Centro de Apoio à Aprendizagem; 

 Termos um Núcleo de Integração de alunos estrangeiros; 

 A qualidade da preservação do passado do Liceu Gil Vicente assegurada pelo Núcleo 

Museológico; 

 A oportunidade de se desenvolverem práticas musicais na Orquestra do Gil, parceira 

da Orquestra Geração; 

 A dinâmica pedagógica do Clube de Ciências; 

 A qualidade da produção de documentos informativos e literários incertos no Jornal O 

Gil e na Revista Babel. 

 Diversidade e qualidade do Complemento à Educação Artística: oficina de teatro, 

música e oficina de artes. 

 

3.2. Pontos Fracos: 

 Nível elevado de indisciplina; 

 Resultados académicos pouco satisfatórios; 

 Número de assistentes operacionais e assistentes técnicos abaixo das necessidades, 

normalmente aquém do estipulado pelos rácios legais; 

 Articulação vertical do Agrupamento pouco consolidada; 

 Oferta educativa reduzida no ensino secundário; 
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 Alunos e famílias com baixas expectativas em relação aos benefícios da 

escolarização; 

 Fraca participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus 

educandos; 

 Pouco envolvimento da comunidade educativa na discussão dos documentos 

estruturantes do Agrupamento; 

 Dificuldade em controlar as entradas e saídas da escola-sede do Agrupamento; 

 Progressiva obsolescência do equipamento informático e constrangimentos financeiros 

para a sua manutenção; 

 Pouco reconhecimento da importância do trabalho colaborativo. 

 

3.3. Oportunidades 

 Colaboração com a Junta de Freguesia de São Vicente e associações recreativas e 

desportivas de São Vicente (Desportivo da Graça e Maria Pia); 

 Parcerias com a Câmara Municipal de Lisboa no 1.º Ciclo (natação, semana de 

Ciência Viva, projeto Promoção do Sucesso Educativo); 

 Parceria com a Orquestra Geração; 

 Participação nos projetos Erasmus+ e eTwinning; 

 Ser Escola eTwinning; 

 Possuir eSafety Label;  

 Parcerias pedagógicas com o Museu do Aljube Resistência e Liberdade, Museu do 

Fado e a Casa da Achada.  

 Colaboração com a Liga dos Antigos Alunos do Gil Vicente.  

 

3.4. Ameaças 

 Dificuldades no acesso às instalações da EB1 do Castelo e da escola-sede, assim 

como à EB1 de Santa Clara nos dias da Feira da Ladra (3.ª feira); 

 Entorno da EBS Gil Vicente bastante degradado (passeios ocupados por carros e 

muros grafitados); 

 Dificuldade em renovar a população em idade fértil da zona de influência da escola 

devido ao aumento exponencial do custo da habitação, refletindo-se isto na redução 

contínua do número de alunos do Agrupamento; 

 Transformação de muita da habitação permanente desta zona em alojamento local 

para turistas; 
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 Fraco apoio à melhoria da proficiência em Língua Portuguesa dos alunos estrangeiros 

por parte da tutela; 

 Baixa escolarização dos pais e encarregados de educação; 

 Diminuição dos recursos financeiros devido aos sucessivos cortes orçamentais;  

 A qualidade da escola não é suficientemente reconhecida. 

 

4. Visão 

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente tem as seguintes ambições:  

 Consolidar a sua tradição humanista, democrática e de respeito pela diversidade 

cultural; 

 Desenvolver práticas educativas inovadoras, construindo progressivamente 

expectativas e experiências de aprendizagem conducentes à melhoria dos resultados 

escolares;    

 Desenvolver uma ética do trabalho individual e coletiva, pautada por princípios de rigor 

e eficiência; 

 Incentivar, nos diferentes corpos da comunidade escolar, o trabalho colaborativo; 

 Diminuir os comportamentos desviantes que prejudicam as aprendizagens, criando 

para o efeito um gabinete de diagnóstico e ação, constituído por professores, 

funcionários, alunos e técnicos; 

 Estimular a participação dos pais e encarregados de educação na vida escolar; 

 Ser uma referência no ensino das Artes do Espetáculo;  

 Melhorar a inclusão escolar dos alunos estrangeiros, nomeadamente ao nível da 

proficiência da língua portuguesa; 

 Trabalhar para a integração escolar e social dos alunos com necessidades educativas 

especiais; 

 Tornar os alunos mais conscientes e responsáveis pelas suas aprendizagens; 

 Aprofundar a obrigação de, enquanto escola pública, ser um Agrupamento mais 

inclusivo. 

 

5. Missão 

Prestar um serviço educativo de qualidade, centrado nas necessidades dos alunos 

para permitir uma efetiva igualdade de oportunidades. Valorizando os saberes 

escolares, o conhecimento intra e inter-pessoal, o espírito crítico, os valores do 

respeito pela diferença, da tolerância, da solidariedade, do trabalho, da perseverança, 
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da meritocracia, da igualdade de género e da preservação ambiental. Assegurando 

uma formação integral (onde se destacam as competências cívicas e académicas) 

capaz de criar cidadãos conscientes, responsáveis e participativos, prontos para as 

tendências e os desafios – económicos, sociais e ambientais – do século XXI. 

Manter um equilíbrio entre a conservação e a mudança, porque nem todo o passado é 

espúrio, ou brilhante, e porque a escola deve acompanhar e integrar as melhores 

práticas e tecnologias inovadoras.  

 

6. Plano Estratégico 

Do diagnóstico efetuado e do conjunto de sugestões dos diferentes setores da 

comunidade escolar e educativa, resultam três áreas prioritárias de intervenção: 

A – Melhorar as aprendizagens dos alunos nas suas diversas dimensões, 

nomeadamente as curriculares, sociais, relacionais e emocionais; 

B – Fomentar os comportamentos adequados às aprendizagens, desenvolvendo 

valores pessoais e sociais estruturantes, adaptados à empregabilidade, a uma 

cidadania cosmopolita e solidária e à diversidade cultural; 

C – Precisar e consolidar a identidade do Agrupamento, articulando passado, presente 

e futuro. 

Nos quadros infra apresentam-se os objetivos, estratégias, metas e indicadores para 

cada uma destas áreas prioritárias:  

 

6.1 - A. Melhorar as aprendizagens dos alunos nas suas diversas dimensões, 

nomeadamente as curriculares, sociais, relacionais e emocionais. 

 
Objetivo 1 – Melhorar os resultados escolares. 
 

 
Estratégias 

 
Metas Meios de verificação 

1. Monitorizar e avaliar, 

anualmente e no conjunto 

do triénio, as taxas de 

sucesso interno por Ciclo, 

ano e disciplina e a 

respetiva evolução 

* Obter informação 

relevante que permita 

elaborar estatísticas 

anuais, e por triénio, por 

ciclo, ano e disciplina. 

* Avaliar e definir em sede 

* Estatísticas anuais e por 

triénio; 

* Registos nas atas de 

reuniões de grupo 

disciplinar / conselho de 

ano. 
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relativamente aos triénios 

anteriores nas escolas do 

Agrupamento. 

de grupo disciplinar/ 

conselho de ano os 

resultados escolares e 

definir recomendações 

estratégicas. 

 

 

2. Monitorizar e avaliar, 

anualmente e no conjunto 

do triénio, a relação entre 

os resultados das 

avaliações internas e 

externas dos discentes por 

ciclo, ano e disciplina 

aplicáveis e a respetiva 

evolução relativamente 

aos triénios anteriores nas 

escolas do Agrupamento. 

 

 

* Obter informação 

relevante que permita 

elaborar, anualmente e por 

triénio, estatísticas 

comparativas dos 

resultados das avaliações 

internas e externas dos 

discentes. 

* Avaliar e definir em sede 

de grupo disciplinar / 

conselho de ano os 

resultados escolares e 

definir recomendações 

estratégicas. 

* Estatísticas anuais e por 

triénio; 

* Registos nas atas de 

reuniões de grupo 

disciplinar / conselho de 

ano. 

 

 

 

 

 

 

3. Comparar, anualmente 

e no conjunto do triénio, as 

taxas de sucesso interno 

com as taxas de sucesso 

escolar nacionais. 

* Atingir taxas de sucesso 

escolar iguais ou 

superiores à média 

nacional. 

 

* Relacionar as taxas de 

sucesso escolar nacionais 

com as do Agrupamento. 

 

 

4. Comparar, anualmente 

e no conjunto do triénio, as 

médias das Provas Finais 

de Ciclo e Exames 

Nacionais do Agrupamento 

com as médias nacionais. 

 

* Atingir médias iguais às 

médias nacionais. 

 

 

 

* Relacionar as médias 

nacionais das Provas 

Finais de Ciclo e Exames 

Nacionais com as do 

Agrupamento. 

 

5. Monitorizar e avaliar, 

anualmente e no conjunto 

do triénio, as taxas de 

* Obter informação 

relevante que permita 

elaborar estatísticas 

* Estatísticas anuais e por 

triénio; 

* Registos nas atas de 
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sucesso interno por ciclo, 

ano e disciplina e a 

respetiva evolução 

relativamente aos triénios 

anteriores dos alunos 

estrangeiros do 

Agrupamento. 

 

anuais, e por triénio, por 

ciclo, ano e disciplina. 

* Avaliar e definir em sede 

de grupo disciplinar / 

conselho de ano os 

resultados escolares e 

definir recomendações 

estratégicas.  

reuniões de grupo 

disciplinar / conselho de 

ano. 

 

 

 

 

6. Proporcionar 

experiências motivadoras 

da aprendizagem através 

do contacto com outras 

instituições de ensino e do 

mundo do trabalho. 

* Realizar anualmente uma 

iniciativa motivadora para 

as aprendizagens dos 

alunos que envolva outras 

instituições.  

 

* Número de iniciativas e 

grau de satisfação dos 

intervenientes. 

 

 

7. Desenvolver iniciativas 

no âmbito das expressões 

e das áreas experimentais 

e tecnológicas como 

estratégia de reforço do 

interesse pelos conteúdos 

escolares.  

* Realizar três iniciativas 

anuais. 

 

 

 

 

* Número de iniciativas e 

grau de satisfação dos 

intervenientes. 

 

 

 

8. Desenvolver projetos 

que promovam o 

desenvolvimento de 

diferentes literacias, 

nomeadamente: científica, 

cultural, da informação e 

digital. 

* Realizar três projetos no 

Agrupamento por ano. 

 

 

 

 

* Percentagem de projetos 

registados no Plano Anual 

de Atividades ou nas atas 

de Conselho de Turma / 

Conselho de Ano. 

 

 

9. Realizar atividades que 

permitam o acesso aos 

recursos culturais locais, 

regionais, nacionais e 

internacionais. 

* Realizar, pelo menos, 

uma visita de estudo por 

turma, por ano. 

 

 

* Número de visitas de 

estudo por turma e grau de 

satisfação dos 

intervenientes. 
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10. Utilizar as TIC como 

ferramentas facilitadoras e 

motivadoras da 

aprendizagem. 

 

* Diversificar a utilização 

das TIC e dos Recursos 

Educativos Digitais nas 

várias disciplinas e anos 

de escolaridade. 

Número de registos em ata 

de Conselho de Turma / 

Conselho de Ano. 
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Objetivo 2 – Desenvolver hábitos de leitura, reconhecendo-a como uma prática 
insubstituível para o desenvolvimento das dimensões cognitiva, emocional, 
social e ambiental. 

 
Estratégias 

 
Metas Indicadores 

1. Realizar atividades 

promotoras da leitura e da 

escrita em diversos 

suportes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Realizar, pelo menos, 3 

sessões por ano 

adequadas à estratégia. 

* Garantir que 50% das 

turmas do Agrupamento e 

todos os ciclos de 

escolaridade participam 

em atividades com as 

características 

mencionadas. 

* Aumentar em 5% por ano 

letivo o número de 

requisições de livros. 

* Garantir que 5% dos 

alunos estrangeiros 

requisitam livros. 

* Número de atividades 

realizadas. 

* Números de participantes 

dos diferentes anos / 

turmas e grau de 

satisfação dos 

intervenientes. 

* Registo da requisição de 

livros. 

 

 

 

 

 

2. Planificar atividades 

articuladas entre as 

diferentes Bibliotecas 

Escolares e os docentes 

dos diversos ciclos de 

escolaridade. 

* Concretizar, pelo menos, 

uma atividade por período. 

 

 

 

* Número de atividades 

realizadas. 
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6.2 - B. Fomentar os comportamentos adequados às aprendizagens, 
desenvolvendo valores pessoais e sociais estruturantes, adaptados à 
empregabilidade, a uma cidadania cosmopolita e solidária e à diversidade 
cultural. 

 
Objetivo 1 – Desenvolver comportamentos relacionados com as aprendizagens. 
 

 
Estratégias 

 
Metas Indicadores 

1. Incrementar práticas de 

voluntariado para 

favorecer a participação 

ativa, responsabilidade e 

cooperação. 

 

 

 

 

* Envolver em cada ano 

5% dos discentes do 

Agrupamento em práticas 

de voluntariado (por 

exemplo: “brigada de 

limpeza”, apoio da 

biblioteca, apoio ao estudo 

de colegas mais novos, 

apoio ao estudo de alunos 

estrangeiros …). 

* Percentagem de alunos 

que praticam voluntariado  

e grau de satisfação dos 

participantes. 

 

 

 

 

 

2. Articular e definir ações 

com os delegados de 

turma, Associação de 

Estudantes e 

representantes dos alunos 

no Conselho Geral, com 

vista a uma 

corresponsabilização dos 

alunos pelo 

desenvolvimento de 

atitudes de respeito por si 

próprios, pelos seus pares, 

pessoal docente e não 

docente, de modo a 

prevenir atos de 

indisciplina e 

comportamentos que 

ponham em risco a 

segurança e/ou a 

* Diminuição progressiva, 

ao longo do triénio, das 

medidas disciplinares e 

corretivas aplicadas por 

indisciplina e/ou 

comportamentos 

atentatórios da segurança 

e da dignidade de 

elementos da comunidade 

escolar.  

 

 

 

* Número de medidas 

disciplinares corretivas e 

sancionatórias aplicadas. 
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dignidade dos elementos 

da comunidade escolar.  

 

3. Definir estratégias 

concertadas em sede de 

Conselhos de Turma / 

Conselhos de Ano no 

sentido de 

corresponsabilizar os 

discentes pela prática de 

atitudes de respeito por si 

próprios, pelos seus pares, 

docentes e assistentes 

operacionais de modo a 

reduzir o número de atos 

de indisciplina e/ou 

comportamentos 

prejudiciais a um bom 

ambiente de 

aprendizagem, de acordo 

com o Estatuto do aluno e 

o Regulamento interno.  

* Registo claro em todas 

as atas de Conselhos de 

Turma / Conselhos de Ano 

das estratégias definidas, 

sempre que o 

comportamento da turma 

não seja considerado 

muito bom.  

* Diminuição progressiva, 

ao longo do triénio, do 

número de medidas 

disciplinares e corretivas 

registadas em atas de 

Conselhos de Turma / 

Conselhos de Ano. 

 

 

 

* Registos nas atas de 

Conselhos de Turma / 

Conselhos de Ano  

* Número de medidas 

registadas em atas de 

Conselhos de Turma / 

Conselhos de Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Corresponsabilizar os 

encarregados de 

educação pelos 

comportamentos e atitudes 

dos seus educandos, 

intensificando o recurso à 

convocação da sua 

presença nas escolas do 

Agrupamento sempre que 

se verifique qualquer tipo 

de violação do Estatuto do 

Aluno e/ou do 

Regulamento Interno por 

parte dos seus educandos. 

* Diminuição, ao longo do 

triénio, do número de 

convocatórias a EE por 

situações de violação do 

Estatuto do Aluno e/ou do 

Regulamento e Normas de 

Funcionamento internas 

por parte dos educandos;  

* Triénio – Identificação e 

quantificação das 

convocatórias. Diminuição 

progressiva anual.  

* Número de convocatórias 

a encarregados de 

educação; 

* Percentagem de redução 

das convocatórias.  
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Objetivo 2 – Promover a transversalidade da Cidadania e Desenvolvimento no 
currículo de todos os níveis de escolaridade. 

 
Estratégias 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 

1. Incluir nas planificações 

curriculares de todas as 

disciplinas e anos, 

incluindo o pré-escolar, os 

temas da Cidadania e 

Desenvolvimento. 

* Registar em ata do 

Conselho de Turma / 

Conselho de Ano a 

incorporação dos temas da 

Cidadania e 

Desenvolvimento na 

prática letiva e nos Planos 

de Turma. 

* Número de registos em 

atas de Conselho de 

Turma / Conselhos de Ano 

e Planos de Turma. 

 

2. Desenvolver ações que 

promovam o respeito e a 

defesa dos Direitos 

Humanos consagrados na 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU, 

1948), na Convenção 

Europeia dos Direitos 

Humanos e das 

Liberdades Fundamentais 

(COE, 1950), na 

Convenção contra a 

Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação 

contra as Mulheres (ONU, 

1979), na Convenção 

sobre os Direitos da 

Criança (ONU, 1989), nos 

Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável (ONU, 2016) e 

na Estratégia Nacional 

para a Cidadania e 

Desenvolvimento (DGE, 

2017). 

* Concretizar uma ação no 

âmbito da temática 

referida para cada ciclo de 

escolaridade em cada ano 

letivo. 

* Número de ações 

registadas em atas de 

Conselho de Turma / 

Conselho de Ano e Plano 

Anual de Atividades. 
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Objetivo 3 – Promover a Educação para a Saúde e a Educação Sexual em meio 
escolar e a prevenção de comportamentos de risco. 

 
Estratégias 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 

1. Propiciar informação 

sobre bem-estar físico-

emocional, mental e social 

através de sessões de 

sensibilização e debate 

sobre temas relacionados. 

 

* Realizar 6 

palestra/sessões no triénio 

para os diferentes ciclos 

de escolaridade. 

* Garantir que 50% das 

turmas do Agrupamento e 

todos os ciclos de 

escolaridade participam 

em pelo menos 1 sessão 

(ex. ciência e saúde, 

atividade física, ambiente, 

ruído, segurança, afetos, 

saúde reprodutiva, 

infeções sexualmente 

transmissíveis, 

substâncias psicoativas, 

violência, higiene, 

alimentação…). 

* Número de 

palestras/sessões 

registadas no Plano Anual 

de Atividades. 

* Percentagem de turmas 

participantes. 

 

 

2. Integrar a temática do 

bem-estar físico, social e 

mental no 

desenvolvimento curricular 

dos diferentes ciclos de 

escolaridade. 

* Registar em ata do 

Conselho de Turma / 

Conselho de Ano os temas 

e as atividades 

relacionadas com o bem-

estar físico, social e mental 

nas diferentes disciplinas. 

* Número de registos em 

atas de Conselho de 

Turma / Conselhos de 

Ano. 

 

3. Dinamizar atividades 

físicas regulares 

promotoras de hábitos e 

estilos de vida saudáveis 

em todos os ciclos de 

* Realizar pelo menos uma 

iniciativa por período. 

 

* Números de iniciativas 

anuais. 

* Número de participantes 

e grau de satisfação. 
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escolaridade. 

 

6.3 - C. Precisar e consolidar a identidade do Agrupamento, articulando passado, 

presente e futuro. 

 
Objetivo 1 – Reforçar a qualidade das relações interpessoais entre os alunos do 
Agrupamento. 

 
Estratégias 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 

1. Proporcionar 

experiências de 

corresponsabilização e 

entreajuda entre os alunos 

mais velhos e os mais 

novos e entre os de 

nacionalidade portuguesa 

e de outras 

nacionalidades. 

 

* Garantir o progressivo 

apadrinhamento das 

crianças do 5.º ano por 

alunos do ensino 

secundário ao longo do 

triénio; 

* Garantir o progressivo 

apadrinhamento dos 

alunos estrangeiros por 

alunos do ensino 

secundário ao longo do 

triénio. 

* Número de 

apadrinhamentos. 

* Taxa de variação de 

apadrinhamentos. 

 

2. Criar situações de 

partilha e colaboração que 

envolvam relações de 

formação/ aprendizagem 

interpares, nomeadamente 

entre alunos mais velhos e 

mais novos, e de 

nacionalidade portuguesa 

e de outras 

nacionalidades. 

* Envolver anualmente 5% 

dos alunos das turmas do 

3.º Ciclo e do ensino 

secundário na 

dinamização de atividades 

para alunos de outras 

turmas. 

* Número de alunos 

envolvidos. 

* Número de atividades 

promovidas. 
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Objetivo 2 – Favorecer a apropriação individual e coletiva dos diferentes 
espaços do agrupamento. 

 
Estratégias 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 

1. Preparar 

antecipadamente a 

integração dos alunos do 

4.º ano na EBS Gil 

Vicente, bem como dos 

alunos de outros anos 

escolares que frequentem 

a escola pela primeira vez. 

 

* Assegurar que 50% dos 

alunos do 4.º ano visitem a 

escola-sede ao longo do 

ano letivo. 

* Percentagem de alunos 

que participaram nas 

visitas. 

 

2. Promover a valorização 

e preservação dos 

espaços escolares como 

património coletivo. 

* Mais de 50% dos alunos 

interiorizarem a 

necessidade de preservar 

e cuidar dos espaços 

escolares. 

* Taxas de resposta a um 

inquérito elaborado para o 

efeito. 

 

 
Objetivo 3 – Cativar antigos alunos para participar na vida do Agrupamento. 

 
Estratégias 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 

1. Envolver antigos alunos 

em algumas atividades 

realizadas na escola. 

 

* Garantir o progressivo 

retorno ao Agrupamento 

(sobretudo EBS Gil 

Vicente) de antigos alunos. 

* Número de antigos 

alunos envolvidos nas 

atividades. 

 

2. Reforçar os laços que 

unem a Liga dos Antigos 

Alunos à Gil Vicente. 

* Aumentar a sua 

presença nos diferentes 

eventos escolares. 

* Número de participação 

em eventos.  
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Objetivo 4 – Intensificar o envolvimento dos encarregados de educação nas 
atividades educativas. 

 
Estratégias 

 

 
Metas 

 

 
Indicadores 

 

1. Estreitar as relações 

com a Associação de Pais 

e Encarregados de 

Educação do 

Agrupamento 

 

* Realizar pelo menos três 

reuniões com a 

Associação.  

* Número de reuniões 

realizadas. 

2. Estreitar as relações 

com os representantes dos 

encarregados de 

educação. 

* Envolver os 

encarregados de 

educação em pelo menos 

três atividades no 

Agrupamento. 

* Número de atividades e 

número de encarregados 

de educação participantes.  

 

7. Organização Escolar 
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O agrupamento no ano letivo 2017/2018 é constituído por 62 turmas, formadas de 

acordo com critérios específicos 9  com parecer positivo do Conselho Pedagógico, 

aprovados em Conselho Geral, de acordo com a lei em vigor, e 1360 discentes, 

estando os seus horários organizados10 de acordo com a lei em vigor, à data da sua 

elaboração. 

 

 

8. Redes, Parcerias e Protocolos (mais relevantes) 

a) Câmara Municipal de Lisboa (projeto ligado à promoção do sucesso escolar; 

natação para o 1.º Ciclo, participação dos alunos numa semana de Ciência Viva). 

b) Museu do Aljube Resistência e Liberdade (visitas ao museu e lecionação por uma 

professora de teatro documental contratada pelo Museu de parte do programa da 

disciplina de Área de Integração). 

c) Museu do Fado (visitas ao museu, possibilidade de alunos do Agrupamento 

participarem em Workshops ligados a essa música popular urbana). 

d) Casa da Achada / Centro Mário Dionísio (promoção da leitura e da escrita em 

Workshops na escola e no Centro). 

e) Junta de Freguesia de São Vicente (assegura os complementos escolares da 

C.A.F. e A.A.A.F, faz a manutenção dos espaços verdes da escola-sede). 

f) Orquestra Juvenil Geração (permite o ensino da música mais erudita a alunos de 

todos os ciclos escolares e a integração de alguns deles numa orquestra de grandes 

dimensões e de grande qualidade com várias atuações por todo o país). 

g) IES Veja del Jarama (escola parceira de Madrid no âmbito do Projeto Erasmus+); 

h) City heights e-act academy (escola parceira de Londres no âmbito do Projeto 

Erasmus+); 

i) Museu Berardo, Tate Modern e Museu Rainha Sofia (museus parceiros no âmbito do 

Projeto Erasmus+); 

j) Instituto Camões (somos escola de referência para visitas de escolas estrangeiras). 

 

 

                                                           
9
 Cf. Anexo 9 

10
 Cf. Anexo 10 



 
31 

9. Monitorização e Avaliação do PEA 

A monitorização e avaliação deste PEA serão feitas por uma equipa constituída para o 

efeito, que integrará um elemento de cada ciclo de ensino do Agrupamento, um 

elemento da equipa que o elaborou, um representante do pessoal não docente, um 

representante dos encarregados de educação e um representante dos alunos. A sua 

função será verificar se as orientações do PEA são efetivamente implementadas, 

avaliando todos os resultados alcançados e identificando os obstáculos e os êxitos. A 

avaliação terá um caráter formativo, visando melhorar os aspetos negativos e 

consolidar os positivos, emitindo um relatório de avaliação do desenvolvimento do 

PEA. 

 

10. Estratégia de Comunicação 

O PEA deverá ser enviado para toda a comunidade escolar e colocado no sítio web da 

escola. Será também distribuído pelos parceiros mais relevantes. Competirá aos 

diretores de turma discutir alguns dos seus pontos com os alunos nas aulas de 

Formação Cívica.  

  

11. Referências Bibliográficas 

Azevedo, R.; Fernandes, E.; Lourenço, H.; Barbosa. J.; Silva, J.; Costa, L.; Nunes, P. 

(2011). Projetos Educativos: elaboração, monitorização e avaliação – Guião de Apoio. 

ANQ, IP. Lisboa. 

Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho de 2012; 

Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Gil Vicente elaborado em 2010; 

Plano de Melhoria do Agrupamento de Escolas Gil Vicente elaborado em 2012; 

Plano de Ação Estratégica do Agrupamento de Escolas Gil Vicente no âmbito do Plano 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar elaborado em 2016/2017. 
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12. Anexos 
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Anexo 1 - Evolução do Número de Alunos Inscritos (Fonte: MISI) 
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Anexo 2 – Nacionalidade dos Alunos Inscritos (Fonte: MISI) 
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Anexo 3 – Evolução da habilitação académica dos pais (Fonte: MISI) 
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Anexo 4 – Evolução da Taxa de Beneficiários de ASE (Fonte: MISI) 

 

 

 

Anexo 5 – Evolução da Taxa de Alunos com NEE (Fonte: MISI) 
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Anexo 6 – Número de Docentes por idade e tempo de serviço (Fonte: MISI) 

 

 

 

Anexo 7 – Número de funcionários não docentes por idade e tempo de 

serviço (Fonte: MISI) 
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Anexo 8 – Sucesso Académico (Fonte: MISI) 

Alunos por situação de matrícula 2016/2017 
       Escolas Gil Vicente, Lisboa (Código 172339) 

       

 
Transitou 

Não 
Transitou 

Concluiu 
Não 

Concluiu 
Anulou 

Matricula 
Transferido 

Excluído 
por Faltas 

Em 
processo de 

avaliação 

Retido 
por 

Faltas 
Total 

Básico CEF T2           2   18   20 

Regular 1º Ano 95         4       99 

2º Ano 87 6       7       100 

3º Ano 95 2       9       106 

4º Ano     72 5   9       86 

5º Ano 88 23       17       128 

6º Ano     87 30   11       128 

7º Ano 101 39       14       154 

8º Ano 76 22       7       105 

9º Ano     97 12   6       115 

Vocacional 3º Ano     9             9 

Pré-Escolar   º Ano         6 1   84   91 

Secundário Profissional 1º Ano         6 5   40   51 

2º Ano         1 2   27   30 

3º Ano     31 11           42 

RegularCH 10º Ano 38 18       1 1   1 59 

11º Ano 52 6     1   1     60 

12º Ano     22 15     2     39 

Total 632 116 318 73 14 95 4 169 1 1422 
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Evolução das taxas de sucesso do Agrupamento -Avaliação Interna – (Fonte: MISI)  
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Evolução das taxas de sucesso do Agrupamento -Avaliação Externa – (Fonte: Relatório da Secção de Avaliação e Desenvolvimento Curricular do Conselho 

Pedagógico) e programas ENES e ENEB)  

9.º ano 

 

Provas 
Finais 

2014 2015 2016 2017 
ESCOLA NACIONAL ESCOLA ESCOLA ESCOLA NACIONAL ESCOLA NACIONAL 

Português 57,6% 56% 61,2% 58% 51,4% 57% 54,4% 58% 

Matemática 43,8% 53% 37,2% 48% 25,1% 47% 33,48% 53% 
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Secundário 

 

Exames Nacionais 2014 2015 2016 2017 
ESCOLA NACIONAL ESCOLA ESCOLA ESCOLA NACIONAL ESCOLA NACIONAL 

Biologia e Geologia 11,5 11,0 8,7 8,9 9,5 10,1 10,1 10,3 
Filosofia 6,8 10,3 7,5 10,8 12,3 10,7 8,5 10,7 

Física e Química A 8,7 9,2 6,9 9,9 6,5 11,1 10,4 9,9 
Francês 10,7 12,3   11,9 9,8 13,2 11,8 

Geografia A 9,3 10,9 10,6 11,2 11,0 11,3 9,9 11,0 
M.A.C.S. 9,8 10,0 13,8 12,3     

História A 7,4 9,9 8,6 10,7 8,0 9,5 10,1 10,3 
Matemática A 3,8 9,2 11,0 12,0 8,9 11,2 9,7 11,5 

Português 9,1 11,6 10,6 11,0 10,3 10,8 7,0 11,1 
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Anexo 9 – Critérios de constituição de Turmas 

 

CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE MATRÍCULAS, RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E 

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 2018/2019 

 (Aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de 04/07/2018 – este documento será parte 

integrante do PE, como anexo, ao longo de 2018/2019) 

 

 

A. Matrículas e Renovação de Matrículas 

(Legislação aplicável: Despacho Normativo N.º 10-A/2018, de 19 de junho. 

 

A matrícula tem lugar para ingresso, pela primeira vez:  

a) Na educação pré -escolar;  

b) No 1.º ciclo do ensino básico;  

c) Nos ensinos básico ou secundário recorrente;  

d) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino, por parte dos 

alunos que pretendam alterar o seu percurso formativo, nas situações e nas condições 

legalmente permitidas;  

e) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino, por parte dos 

candidatos que pretendam retomar o seu percurso formativo, nas situações e nas condições 

legalmente permitidas;  

f) Em qualquer ano de escolaridade dos níveis e modalidades de ensino, por parte dos 

candidatos titulares de habilitações adquiridas em países estrangeiros. 

 

Nas restantes situações há lugar a renovação de matrícula. 

 

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação informática 

disponível no Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação 

através de cartão de cidadão. 

 

Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula pode ser 

apresentado de modo presencial nos serviços competentes do estabelecimento de educação 

e de ensino da área da residência do aluno, independentemente das preferências 

manifestadas para a frequência, procedendo esses serviços ao registo da matrícula na 

aplicação informática referida no número anterior. 
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I - Pré-escolar 

  

1 - Na educação pré -escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, 

para matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas de acordo com as seguintes 

prioridades:  

 

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

sucessivamente pela ordem indicada;  

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

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

 

2 — No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de 

desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes 

prioridades: 

1.ª — Com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o 

artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual; 

2.ª — Filhos de pais estudantes menores de idade, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei 

n.º 90/2001, de 20 de agosto; 

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

4.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;  

5.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação pretendido; 

6.ª — Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido; 

7.ª Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, 

meses e dias;  

8.ª Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido;  

9.ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino.  

 

3 — Na renovação de matrícula na educação pré -escolar é dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar, 

aplicando -se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores. 
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II – ENSINO BÁSICO 

 

Prioridades na Matrícula ou  Renovação de Matrícula no Ensino Básico 

 

1 — No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para 

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

aos alunos:  

1.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas 

de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, 

de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma sobre educação inclusiva que lhe venha 

a suceder;   

2.ª Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos pelas 

condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme 

definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do 

diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder; 

3.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico 

no mesmo estabelecimento de educação e ou de ensino;  

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

5.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na 

área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;  

6.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 

ensino pretendido;  

7.ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino, dando- se prioridade de entre estes aos alunos 

que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação e de ensino 

do mesmo agrupamento de escolas;  

8.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições 

particulares de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino ou 

num estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando 

preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento educação e 

de ensino escolhido;  

9.ª Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino;  

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

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

no estabelecimento de educação e de ensino. 
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2 — Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior, podem ser definidas 

no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino outras prioridades e ou 

critérios de desempate. 

 

III – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

Prioridades de matrícula ou renovação de matrícula no ensino secundário 

 

1 — No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para 

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

aos alunos:  

1.ª Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou repostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas 

de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 

3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do diploma sobre educação inclusiva que lhe 

venha a suceder;  

2.ª Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos pelas 

condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme 

definido no artigo 21.º do Decreto- Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do 

diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder;  

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

4.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na 

área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;  

5.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 

ensino pretendido;  

6.ª Que frequentaram o mesmo estabelecimento de ensino no ano letivo anterior;  

7.ª Que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente 

residam na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino;  

8.ª Que frequentaram um estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, no 

ano letivo anterior;  

9.ª Que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino. 

 

B. Transferência de Alunos 

 

1. Ao regime de transferência é aplicável o previsto no artigo 10º do Decreto-Lei n.º 176/2012, 

de 2 de agosto, e nos diplomas legais que regulamentam as diferentes ofertas educativas e 

formativas. Durante a frequência de cada um dos ciclos ou níveis de ensino não deverá haver 
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transferências de alunos, a não ser por razões de natureza excecional, devidamente 

fundamentadas. Excetuam-se as transferências de alunos que pretendam:  

 

a) A mudança de curso ou de disciplina de opção não existentes na escola que o aluno 

frequenta; 

b) A aplicação de medida disciplinar sancionatória que determina a transferência de escola; 

c) As situações, devidamente reconhecidas pela escola, em que é solicitada a transferência 

por vontade expressa do encarregado de educação ou do aluno, quando maior (ex: 

mudanças de residência, mudança do local e trabalho do encarregado de educação, etc.). 

 

 

Transferência de alunos entre escolas do 1.º ciclo do agrupamento  

 

Só serão autorizadas transferências de alunos entre escola do 1º ciclo do agrupamento, por 

razões de natureza excecional, devidamente fundamentadas pelo encarregado de educação.   

 

 

Motivos para a não aceitação de transferência de alunos externos: 

 

Ensino Básico 

 

A não existência de vaga e demais requisitos subjacentes às regras de matrícula ou de 

renovação de matrícula dos alunos do ensino básico. 

 

Ensino Secundário 

 

Alunos que não transitaram e tenham 20 anos à data do início do ano escolar. 

Alunos que não transitaram, tenham 18 anos à data do início do ano escolar e pretendam 

frequentar o mesmo ano do mesmo curso pela 3 ª vez. 

 

C. Constituição de Turmas 

 

Pré-Escolar 

 

1 — Na educação pré- escolar os grupos são constituídos por um número mínimo de 20 e um 

máximo de 25 crianças.  

2 — Os grupos da educação pré-escolar são constituídos pelo número mínimo de 20 crianças 

previsto no número anterior, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja identificada 

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

em grupo reduzido, não podendo este incluir mais de duas nestas condições.  
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3 — A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

permanência destas crianças no grupo em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

1 — As turmas do 1.º ano de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos demais anos 

do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas por 26 alunos. 

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

lugar, que incluam alunos de mais de dois anos de escolaridade, são constituídas por 22 

alunos.  

3 — As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico -pedagógico 

seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de 

integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas 

condições.  

4 — A redução das turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento 

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

As turmas do 1º Ciclo devem ser constituídas tendo em conta os seguintes critérios: 

5 - Os alunos retidos devem integrar uma turma do seu ano de escolaridade.  

 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

 

As turmas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico devem ser constituídas tendo em conta os 

seguintes critérios: 

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

24 alunos e um máximo de 28 alunos.  

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

mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 alunos. 

3. Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, o número mínimo para a abertura de uma disciplina de 

opção do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos.  

4 — As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico -pedagógico 

seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de 

integração do aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas 

condições.  

5 — A redução das turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento 

e permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

 

 

 

A equipa de constituição de turmas deverá atender às seguintes regras e procedimentos: 
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1. Em colaboração com a direção, deverá proceder à realização de  reuniões prévias com os 

professores titulares das turmas do 4.º ano, no sentido de avaliar a pertinência em manter na 

mesma turma do 5.º ano de escolaridade os alunos que vêm juntos do 1.º Ciclo. Este parecer 

deverá constar da ata do conselho de docentes da reunião de avaliação final do 4º ano;  

2. Nos casos de receção de novas matrículas e/ou tranferências de escola, a equipa de 

constituição de turmas tentará garantir o acesso ao processo dos alunos para  recolha e 

análise  cuidada de toda a informação refente ao seu percurso escolar, tendo em vista o 

reencaminhamento adequado ao seu perfil; 

3. Analisar as atas dos conselhos de turma do 3º Período para poder ter conhecimento das 

recomendações feitas sobre a separação de alunos;  

4. As turmas não deverão integrar alunos estrangeiros com PLNM, independentemente do 

nível de proficiência linguística, em percentagem superior a 30% do total de alunos da turma; 

5. Os alunos estrangeiros que transitaram para a disciplina de Português não deverão ser 

integrados nas turmas com PLNM e, se possível, considerar a atribuição de apoio educativo 

para reforço das aprendizagens; 

6. As turmas de PLNM integram o mínimo de dez alunos e devem corresponder ao nível de 

proficiência A1+A2 ou ao nível B1. Sempre que necessário, as turmas PLNM poderão integrar 

alunos de diferentes ciclos/níveis de ensino, desde que seja garantida  a separação dos 

níveis de proficiência anteriormente identificados; 

7. Os alunos estrangeiros a frequentar o nível B1 do PLNM do 3º Ciclo deverão ser integrados 

em turmas maioritariamente constituidas por alunos Portugueses, de forma a facilitar a 

inclusão e integração dos jovens estrangeiros na realidade escolar portuguesa e, ainda, 

dever-lhes-á ser dada a  possibilidade de frequentar as aulas de Português, apesar de serem 

só avaliados em PLNM. Assim, esta última disciplina funcionaria em contra horários dos 

alunos (ao fim da tarde), pelos que os alunos do B1 do 3º ciclo deverão ser integrados em 

turmas do turno da manhã; 

8. Na formação das turmas do 7º ano, os alunos serão distribuídos pelas turmas segundo as 

opções que manifestaram, podendo manter-se o grupo turma do 2º Ciclo; 

9. No 6º e 8º anos, deve respeitar-se a continuação do grupo/turma, salvo indicação em 

contrário do conselho de turma e/ou o equilíbrio necessário em função do número de alunos 

retidos; 

10. No 9º ano tentar-se-á respeitar a manutenção do grupo/turma, salvo indicação em 

contrário do conselho de turma; 

11. As mudanças de turma devem ser solicitadas pelo encarregado de educação e respeitar 

as seguintes condições: 

 11.1 Só podem efetuar-se para turmas onde existam vagas; 



 

48 

 11.2 Os pedidos de mudança de turma, devidamente justificados, deverão ser 

apresentados até dois dias úteis após a afixação das listas das turmas e apreciados pela 

equipa de constituição de turma que emitirá o respetivo parecer;  

12. Na constituição das turmas deve haver um equilíbrio relativamente às idades e ao género;  

13. Devem ser distribuídos equitativamente pelas várias turmas os alunos retidos e os alunos 

com comportamentos disruptivos e/ou em risco de exclusão ou abandono; 

14. No ensino básico a LE I é Inglês e a LE II é Francês. Não obstante, poderão ser admitidos 

alunos estrangeiros que integram pela primeira vez o sistema educativo português no 3.º ciclo 

do ensino básico (8.º e 9.º anos), cuja precedência da LE II não é o Francês, uma vez que 

podem prescindir da sua frequência, mediante autorização da DGE. 

15. Respeitar a opção dos alunos retidos do 8.ºano. No caso dos alunos repetentes do 7.º ano 

pode não ser respeitada a disciplina de opção escolhida por esta estar dependente de vaga. 

16. As turmas de EMRC devem ser constituídas por um mínimo de 10 alunos. Sempre que 

necessário, as turmas integram alunos provenientes de diversas turmas do mesmo ano de 

escolaridade não devendo as turmas, em nenhum caso, incluir alunos de ciclos diferentes. 

 

 

 Ensino Secundário 

 

As turmas do ensino secundário devem ser constituídas tendo em conta os seguintes 

critérios: 

 

1. Nos cursos científico –humanísticos o número mínimo para abertura de uma turma é de 26 

alunos e o de uma disciplina de opção é de 20 alunos, sendo o número máximo de 30 alunos. 

Nos cursos profissionais o número de alunos por turma oscila entre 24 e 30, exceto se tiver 

alunos com necessidades educativas de carácter permanente cujo relatório técnico- 

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

necessidade de integração do aluno em turma reduzida. Neste caso, a turma deverá ter no 

máximo 20 alunos, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

2. No 10.º ano a LE de formação geral é Inglês para os CCH. No caso dos cursos 

profissionais a LE da formação geral pode ser Inglês (continuação) ou Francês (iniciação), 

sendo esta última disciplina obrigatória para os alunos que só frequentaram uma LE no 3.º 

ciclo do ensino básico ou só frequentaram a segunda LE durante um ano de escolaridade. 

Neste caso, a turma deverá ter no mínimo 20 alunos; 

3. É possível agregar componente de formação comuns ou disciplinas comuns de diferentes 

cursos numa só turma, não devendo ultrapassar-se os trinta alunos por turma; 
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4. As turmas dos cursos profissionais dos anos sequenciais só podem funcionar com um 

número inferior ao previsto no n.º 2, quando não for possível a agregação; 

5. A constituição ou a continuidade de turmas com um número inferior ao previsto nos pontos 

1, 2 e 3 carece de autorização dos serviços competentes do MEC; 

6. A constituição ou a continuidade de turmas com um número superior ao previsto nos 

pontos 1, 2 e 3 carece de autorização do conselho pedagógico; 

7. Nos casos de receção de novas matrículas e/ou tranferências de escola, tentar garantir o 

acesso ao processo dos alunos, para análise e tomada de decisão, antes de considerar aceite 

a inscrição. 
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Anexo 10 – Critérios de elaboração de horários 

Critérios de Elaboração dos Horários 

Ano Letivo de 2018/2019 

 

(Enquadramento legislativo Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho e demais 

legislação aplicável) 

(Aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de 4/07/2018 com base na proposta provisória 

do referido Despacho Normativo) 

 

INTRODUÇÃO 

1. A presente proposta assenta no disposto nos seguintes documentos: 

 Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho – organização do ano letivo (distribuição do 

serviço docente, atribuição de créditos horários, limites para a organização dos horários dos 

alunos e dos docentes.  

 Matrizes curriculares para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, curso de educação e 

formação do ensino básico e, ainda, cursos do ensino secundário (Cientifico-humanísticos, e 

Profissionais). 

 

I - Em relação à Escola Gil Vicente 

1. Para efeito da carga semanal prevista nas matrizes curriculares do 2º e 3º ciclos do 

ensino básico e dos cursos do ensino secundário, a unidade de tempo letivo corresponde ao 

período de 50 minutos. 

1.1. Nas disciplinas com uma carga horária semanal de apenas 1 tempo letivo, 

nomeadamente de OEP (oferta de escola), colocar o tempo letivo consecutivo com a disciplina 

de Educação Visual e atribuí-la ao mesmo docente;  

1.2. Nas disciplinas com uma carga horária semanal de apenas 2 tempos letivos, proceder 

da seguinte forma: 

1.2.1 Disciplinas práticas: colocar os 2 tempos semanais seguidos, nos casos em que essa 

organização signifique a otimização do tempo útil de trabalho (decisão remetida para cada um 

dos grupos disciplinares); 

1.2.2 Disciplinas fundamentalmente teóricas: colocar os 2 tempos semanais em dias 

diferentes, preferencialmente não consecutivos; 

1.3. Nas disciplinas com uma carga horária semanal de 3 tempos letivos semanais, colocá-

los em dias diferentes, preferencialmente não consecutivos; 
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1.4. Nas disciplinas com uma carga horária semanal de 4 ou mais tempos letivos, proceder 

da seguinte forma: 

1.4.1. Disciplinas com componente prática: colocar os tempos semanais destinados às aulas 

práticas seguidos, nos casos em que essa organização signifique a otimização do tempo útil de 

trabalho (decisão remetida para cada um dos grupos disciplinares); 

1.4.2. Disciplinas fundamentalmente teóricas: colocar 2 tempos semanais seguidos nos 

casos em que essa organização signifique a otimização do tempo útil de trabalho (decisão 

remetida para cada um dos grupos disciplinares); 

2. Organizar o horário semanal da escola em três turnos: 

2.1.  Manhã: 5 tempos letivos, com início às 08h10 e fim às 13h10; 4 intervalos, 3 de 10 

minutos e um de 20 minutos (das 10h00 às 10h20); 

2.2.  Tarde: 5 tempos letivos, com início às 13h30 e fim às 18h30; 4 intervalos, 3 de 10 

minutos e um de 20 minutos (das 16h20 às 16h40); 

2.3. Noite: (Cursos de Português para Falantes de Outras Línguas): 2h30, com início às 

19h00 e fim às 21h30;  

3. Dividir as turmas pelos turnos da manhã e da tarde, respeitando os seguintes critérios: 

3.1. Colocar o maior número possível de turmas no turno da manhã, até completar a 

capacidade máxima da escola; 

3.2. Distribuir a carga horária dos diferentes grupos disciplinares (sem instalações 

específicas) pelos 2 turnos, tendo em atenção a percentagem de turmas em cada turno; 

3.3. Equilibrar a carga horária dos diferentes grupos disciplinares pelos 2 turnos, no caso 

de disciplinas que utilizem instalações específicas; 

3.4. Colocar a mancha horária principal das turmas com Exame Nacional ou Prova Final de 

Ciclo no turno da manhã; 

3.5. Colocar a mancha horária principal das turmas do 2.º CEB no turno da manhã 

4. Garantir um mínimo de duas tardes ou duas manhãs livres no contra horário dos 

alunos, nas turmas dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário e nas turmas do 

ensino básico, à exceção das turmas dos cursos de educação e formação (CEF) e das turmas 

dos cursos profissionais do Ensino Secundário. Este critério não pode abranger a disciplina de 

Educação Moral e Religiosa, nem o apoio ao estudo, salas de estudos, tutorias e apoios 

educativos, por razões de compatibilidade horária. 

5. Colocar em simultâneo, sempre que possível, as disciplinas de opção que funcionam 

em alternativa. 

6. Garantir, sempre que possível, a lecionação das disciplinas nas salas específicas, de 

acordo com as indicações das prioridades definidas nos grupos disciplinares. 
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7. Assegurar que não sejam colocadas duas línguas estrangeiras seguidas, nos horários 

das turmas do ensino básico, inclusivamente, sempre que possível, quando se trate da 

disciplina de PLNM.  

8. Assegurar que os últimos tempos da tarde dos horários dos alunos não recaiam 

sempre sobre as mesmas disciplinas, nomeadamente das que exigem maior concentração, 

com exceção de PLNM. 

9. Garantir um intervalo de almoço de pelo menos 60 minutos. 

10. Garantir sempre um intervalo de almoço de 120 minutos, no caso de horários com a 

disciplina de Educação Física ao início do turno da tarde. 

11. Garantir a inexistência de furos no horário das turmas, com exceção dos casos dos 

alunos dos cursos científico-humanísticos que apenas frequentam algumas disciplinas do 

currículo. 

12. Elaborar os horários de acordo com a seguinte ordem de prioridades: 

a) Utilização de instalações específicas; 

b) Turmas / disciplinas / professores em simultâneo. 

13. Reservar o turno da tarde (3 tempos letivos) de quarta-feira para as reuniões de 

trabalho conjunto dos professores.  

14. Reservar os 2 últimos tempos letivos da tarde de quarta-feira para a realização de 

reuniões de natureza diversa. 

15. Permitir, sempre que possível, a atribuição de um dia sem atividades letivas, para 

cumprimento das atividades inerentes à componente não letiva do horário dos docentes. 

16. Evitar, sempre que possível, a lecionação de 5 tempos letivos sucessivos. 

17. Assegurar que o horário dos professores não abranja mais de dois turnos no mesmo 

dia. 

 

II – Em relação às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar  

Educação Pré-escolar 

1. A componente letiva dos educadores de infância é de 25 horas semanais, artigo 77.º 

do ECD.  

2.  Define-se “Hora” o período de tempo de 60 minutos, no caso da educação pré – 

escolar.  

3.  O horário é de 5 horas educativas / letivas diárias, distribuídas por dois períodos, 

manhã e tarde, garantindo uma hora de almoço não inferior a 60 minutos. 
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4. A componente não letiva abrange a realização de trabalho individual e a prestação de 

trabalho no estabelecimento de educação/JI. 

5. Na componente de estabelecimento reserva-se 150 minutos semanais para 

coordenação do departamento, realização de reuniões, atendimento dos encarregados de 

educação, supervisão e acompanhamento da componente de apoio à família (CAF), realização 

de tarefas relativas á organização e gestão dos Jardins de Infância.  

 

 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico  

1. A componente letiva dos professores do ensino básico é de 25 horas semanais, artigo 

77.º do ECD.  

2.  Define-se “Hora” o período de tempo de 60 minutos, no caso do 1.º ciclo. 

3.  As atividades letivas são distribuídas por dois períodos, manhã e tarde, garantindo 

uma hora de almoço não inferior a 60 minutos. 

4. Organizar o horário semanal em dois períodos: 

(i) O período da manhã com 2 blocos, um de 120 minutos e outro de 90 minutos, que 

serão destinados ao desenvolvimento das atividades letivas inerentes às áreas estruturantes 

do currículo;  

(ii) O período da tarde com 1 bloco de 90 minutos, que será destinado ao 

desenvolvimento das atividades letivas inerentes às restantes áreas curriculares (Estudo do 

Meio, Expressões, Apoio ao Estudo e Oferta Complementar).  

(iii) A disciplina de Inglês passa a ser curricular para os alunos dos 3.º e 4.º anos. De 

acordo com o disposto no Decreto-lei nº 176/2012, de 12 de dezembro, esta disciplina tem, 

pelo menos, duas horas semanais. 

(iv) A componente não letiva abrange a realização de trabalho individual e a prestação de 

trabalho no estabelecimento. Na componente de estabelecimento reservar 150 minutos 

semanais, para todos os professores, destinados a: realização de reuniões, atendimento dos 

encarregados de educação, realização de tarefas inerentes à gestão da turma, supervisão e ao 

acompanhamento das atividades de enriquecimento e complemento curricular, bem como ao 

acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos.  

(v) Após as 15h30 haverá um bloco de 60 minutos destinados às atividades de 

enriquecimento curricular (AEC). Entre os dois blocos letivos do período manhã e entre o fim 

das atividades letivas e as AEC, existirá um intervalo de 30 minutos. 

 

 


