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Plenário de 6 de Setembro de 2017 

Sejam bem-vindos ao arranque do ano letivo 17 /18, boa tarde a todos, 

professores, assistentes técnicos e assistentes operacionais! 

De lamentar o espaço em que vos recebo. Este é o espaço maior onde 

todos cabemos, não é o espaço, que gostaria, mas é o possível. Espero não 

vos cansar muito e prometo ser sucinta. 

Estou no meu 2º mandato de 4 anos, que se iniciou em 15/16 e na minha 

ótica acredito que somos uma direção disponível e dialogante. Este é o 

meu terceiro ano do 2º mandato. Estou a trabalhar com um conjunto de 

pessoas imbuidas do mesmo espírito, que se esforçam por responder aos 

desafios diários e que têm uma posição unânime e consentânea com 

princípios justos e isentos. Considero sermos uma liderança partilhada e 

democrática norteada sempre por princípios pedagógicos. 

Neste conjunto de pessoas saliento os 4 elementos da Direção: a 

subdiretora, Alzira Rebelo, as adjuntas Alexandra Simões, Célia Almeida e 

Margarida Martins. Prezamos um trabalho coordenado e em que há 

entreajuda, amizade e profissionalismo. 

Conto ainda com as Coordenadores de Estabelecimento das 4 escolas, que 

muito trabalho têm feito e continuarão a fazer em prole da organização e 

da boa gestão – Nídia Torres na Gaspar Correia, assessorada pela Isabel 

Costa Santos, Cláudia Salomé Alves da EB1/JI da Portela, Fátima Boal na 

EB1/JI Quinta da Alegria e Rosa Medeiros da EB1 Dr. Catela Gomes. Estas 2 

últimas colegas estão a dar os seus primeiros passos neste tipo de 

trabalho e solicito desde já o apoio da comunidade onde nos inserimos, da 

nossa parte todo o apoio para que o ano decorra com normalidade. 

Somos um Agrupamento com 5 escolas e 2 jardins-de-infância. Temos 

alunos do pré-escolar ao 12º ano, num total de 2555 alunos. 



Neste ano, que agora se inicia formalmente conto com elementos 

fundamentais, nomeadamente a coordenadora do PES e Coordenadora do 

Programa Segurança, Carla Santos, os responsáveis pelo PTE, Nuno 

Correia e Raúl Silvério apoiados por novos colegas …, os Coordenadores de 

Departamento, Ana Cruz, Hélia Sousa, Ana Caramelo, Ana Paula Sousa, 

Pedro Pires, Elisabete Longo, Daniela Siopa, Luís Duarte e Mª da Conceição 

Domingues. Conto ainda com as Coordenadores dos DT, Dulce Mira no 2º 

ciclo, Irene Rosa no Secundário e Teresa Castilho no 3º ciclo e com o 

coordenador dos Cursos profissionais e do Desporto Escolar, Carlos Lopes. 

Nomeio ainda como Coordenadores de Disciplina os seguintes docentes: 

no Português, 2º ciclo- Teresa Pereira, HGP 2º Ciclo – Salomé Sousa, Inglês 

2º ciclo – Isabel Costa Santos, Ciências Naturais 2º ciclo – Teresa Garcia, 

Matemática 2º ciclo – Ana Marta Rego, EV e ET 2º ciclo –Fernanda Mata, 

Educação Musical 2º ciclo – Mª do Carmo Albuquerque, Português 3º ciclo 

e Sec. – Carla Barreto, Francês 3º ciclo – Teresa Caldeira, Inglês 3º ciclo e 

Sec. – Ângela Marques, Filosofia – Ana Paula Sousa, História 3º ciclo e Sec. 

– Graça Galante, Geografia 3º ciclo e Sec. – Armindo Bule, Economia – Mª 

João Silva, Matemática 3º ciclo e Sec. – Isabel Branco, FQ 3º ciclo e Sec. – 

Margarida Fonseca, Ciências Naturais 3º ciclo e Sec. – Pedro Pires, 

Tecnologias Aplicadas – Raúl Silvério, Informática – Paulo Torcato, 

Educação Visual 3º ciclo e Sec. – Lisete Reto, Educação Física 2º, 3º ciclo e 

secundário – Luís Duarte. Conto com eles para um trabalho de liderança 

partilhado e para a gestão no terreno dos currículos e dos programas, 

visando o nosso grande objectivo o sucesso dos nossos alunos, uma 

preparação de qualidade, com grande enfoque na motivação, no reforço 

positivo e na aprendizagem. 

Conto ainda com a Coordenadora das BE, Rosa Silva, com as professoras 

bibliotecárias Florbela Machado e Salomé Sousa 

Uma palavra para a coordenadora do SPO, Fernanda Pereira, que tem 

desenvolvido um trabalho de grande exigência num agrupamento desta 

dimensão, visando sempre a melhoria do serviço que presta e conto ainda  

com a educadora social Mónica Mesquita. 



Uma palavra de apreço ao Conselho Geral, à Presidente deste órgão Carla 

Barreto, que tem monitorizado o desenvolvimento do PAA e a 

consolidação do PEA e o cumprimento da minha Carta de Missão de 

Diretora. Sugerindo e otimizando uma gestão social, pedagógica e 

administrativa evolutiva, de acordo com os objetivos que pretendemos 

para uma escola interventiva e participada na comunidade educativa em 

que nos inserimos. 

Gostaria ainda de salientar o trabalho das coordenadoras das assistentes 

operacionais nas 2 escolas maiores deste Agrupamento, a D. Celeste e a D. 

Paula Rosário, que tudo fazem para colmatar deficiências no serviço, que 

surgem e que diariamente muito dão do seu tempo e da sua 

disponibilidade, sempre em prole da qualidade. Devem ser referências 

neste Agrupamento de Escolas. 

Acredito que devemos gostar acima de tudo do que fazemos e estarmos 

com gosto no local de trabalho, dando o nosso melhor, gostando de 

prestar um serviço público de qualidade. Este é o meu sentir e tem sido a 

nossa prioridade – um bom clima de trabalho. 

Também gostaria de salientar o serviço prestado pelas assistentes 

técnicas, que tentam diariamente dar o seu melhor. Equipa liderada pela 

Coordenadora técnica a D. Anabela Silva e com todos os outros 

elementos, que penso tudo farão para prestar um serviço cada vez melhor 

à comunidade onde nos inserimos. Dizer que os SAE funcionam por gestão 

de processos, cada docente ou funcionário e turma tem determinado 

assistente técnico. 

Uma palavra para todos os assistentes operacionais, que se empenham e 

tudo fazem para que o serviço que prestam nas escolas seja de qualidade, 

manifestando disponibilidade para os nossos utentes pais e alunos. A face 

das nossas escolas é o atendimento que dia a dia temos e esse tem de ser 

um atendimento correto, disponível e com responsabilidade. 

Saliento que sem a vossa ajuda, seria dificil cumprir as nossas metas. E se 

muitas vezes exijo é porque acredito na melhoria da nossa prestação aos 

outros, a quem servimos. 



Um agradecimento a todos nós, que diariamente damos o nosso melhor 

em prole da educação e da formação dos nossos alunos. 

Sobre o Lançamento deste ano letivo 17/18: 

1. A legislação é semelhante à do ano anterior: 

2. Distribuição letiva – Despacho normativo nº 4-A/2016 

Avaliação de alunos – Despacho Normativo 24-A de 2012 e Portaria 

243/2012 

Cargas Curriculares – Decreto Lei nº 139/2012 com as alterações do 

Decreto Lei nº 91/2013 

Novo modelo de avaliação de desempenho docente – Decreto 

Regulamentar 26/2012 

AECs – Portaria nº 644-A/2015 

Portaria nº 201-C/2015 para alunos de CEI com 15 ou mais anos de 

idade. 

O documento sobre Migrações saído a 1/03/2016, referente a 

alunos que frequentam o nosso sistema de ensino, provindos de 

contingentes de refugiados. 

A operacionalização da Avaliação de alunos, com mudanças 

notórias está no terreno: o Plano de Acompanhamento Pedagógico 

a nível de turma ou individual numa lógica de clarificar, facilitar e 

desburocratizar. 

A implementação das novas cargas curriculares no 1º ciclo, 

conjugado com o Despacho das AECS veio alterar o funcionamento 

das nossas escolas de 1º ciclo e pré-escolar. Surgiu o Inglês no 3º 

ano, agora no 4º ano, reduzindo o nº de horas das AECs e 

aumentando a carga curricular dos alunos de 27 horas e apenas 3 

horas de AEC no caso do 3º e 4º ano. Estamos a receber este ano os 

primeiros alunos, que tiveram inglês no 3º e 4º ano. Com isto os 

docentes de inglês do 2º ciclo vão ter alunos mais motivados para a 

língua e acredito que o sucesso terá de ser maior. O grau de 



exigência e a lecionação dos conteúdos não é mais exigente e difícil, 

nem se queimaram já etapas, há sim uma melhoria da qualidade no 

empenho e motivação, que foi prestado no 1º ciclo. Agradecia que o 

grupo 220 e o grupo de inglês refletisse sobre isto para que não se 

corra o risco de transformarmos o 5º ano num 3º ano de língua 

inglesa, que não é. É o 1º ano de programa de inglês formal. Por isso 

conto com uma melhoria acentuada de sucesso no 5º ano. 

3. Na distribuição letiva foram aplicadas todas as normas do Despacho 

normativo de distribuição letiva. 

Tivemos cuidados redobrados na distribuição letiva deste ano, que 

foi feita com critérios justos, priorizando os docentes nos seus 

grupos de recrutamento por idade e tempo de serviço, adequando 

às necessidades da escola. Continuidade pedagógica foi um dos 

primeiros critérios, mas não foi o único. Em primeiro lugar o melhor 

para os alunos e o perfil do docente. Nalguns casos orientei-me pela 

preferência do docente, dando-lhe o privilégio de com uma escolha 

deste tipo, apostar na sua qualidade e na sua melhoria. Noutros 

casos vimos o que era melhor para os alunos e respetivos 

Encarregados de Educação, nomeadamente em anos de preparação 

para exames nacionais e ainda uma distribuição equitativa pelos 

ciclos de ensino dos docentes do quadro. 

 

4. Não podemos esquecer uma das grandes áreas de melhoria do 
nosso Projeto Educativo - Promover o sucesso educativo no 
Agrupamento. Daí a nossa preocupação em articular, em favorecer 
aprendizagens e surgiu o Plano de ação Estratégica, construído em 
16/17 por 3 docentes deste AE, que colocaram no papel o fruto de 
muita reflexão havida, nomeadamente após a Avaliação Externa 
que tivemos em novembro de 2015. Nesta Avaliação Externa feita 
pela IGEC foi feito um relatório e segundo este em 2 áreas temos 
Bom – Resultados e Prestação do Serviço Educativo e Muito Bom na 
Liderança e Gestão. No ano letivo 15/16, fruto de reflexão da 
equipa de Autoregulação, apoiada por relatório CAF, tivemos 3 
grandes áreas onde se traçaram Planos de Ação de Melhoria. Foram 
elas : a Melhoria dos resultados escolares, a Disciplina e a 
Articulação Curricular.  



5. No ano letivo 16/17 apresentámos o nosso Plano de Ação 
Estratégica, que vem espelhar de novo os 3 Planos de Ação de 
melhoria numa logica global de ação. Assim tivemos 5 Medidas a 
saber: 
1ª Medida – “Aprender a melhorar”, cujas metas são melhorar a 

taxa de sucesso no 1º ciclo em 25%, no 5º ano em 15% e no 7º ano 

em 20%. 

Este ano o nosso foco continuam a ser as aprendizagens precoces a 

Português 120’ e Matemática 60’ no 1º ano, 2º ano – 120’ de apoio 

a alunos, que apresentem dificuldades a Português. No 3º ano o 

apoio será de 120’ a matemática. Continuação dos projetos “escola 

de pais”, “leitura a par” no 1º ano, e “caderneta de leitura” em todo 

o 1º ciclo. 

Coadjuvância de 90’ em Matemática de 6º ano e em Inglês de 5º 

ano. Desdobramento no 5º ano de Inglês e Ciências Naturais nos 

45’. 

Desdobramento de Inglês e Português no 7º ano em 45’ e no Inglês 

e Matemática de 8º ano.  

Retiramos as Ofertas complementares no 3º ciclo e no 7º ano 

optamos por disciplinas semestrais. Esta opção teve a ver com o 

insucesso muito acentuado no 7º ano e com o facto de no ano 

16/17 a medida aplicada de coadjuvância a Matemática não ter 

surtido grande efeito. O Conselho Pedagógico refletiu, analisou e 

chegou à conclusão que nesta mudança de ciclo os alunos têm uma 

dispersão de disciplinas, que acaba por provocar uma grande 

desmotivação e empenho. Assim transformamos as disciplinas de 

Ciências Naturais/CFQ e História/geografia em disciplinas lecionadas 

alternadamente e em semestre. 



Ontem na reunião com os DT foi apresentado o projeto e nas 

reuniões de departamento e disciplina será amplamente divulgadas 

as orientações. Estamos a aprender e haverá com certeza 

necessidade de alterações e correções. O caminho faz-se 

caminhando e ajustando… 

No 5º ano e 6º ano temos TIC e o projeto Gen10s está no terreno no 

5º ano. 

2ª Medida – “Trabalho colaborativo no Conselho de Turma” 

Articular horizontalmente 3 conteúdos em pelo menos 4 disciplinas; 

Implementação de 2 atividades em interdisciplinaridade em pelo 

menos 2 disciplinas; 

3 aulas partilhadas num mesmo Conselho de Turma; 

Construção do Plano Integrador em todas as turmas de 1º, 2º e 3º 

ciclo; 

Realização de 2 momentos intercalares para construção e 

ajustamento do Plano de turma; 

Envolvimento dos EE numa atividade da turma. 

3ª Medida – “Partilha entre ciclos” 

Coadjuvação ao 1º ciclo na Expressão físico-motora no 3º e 4º ano e 

na Expressão Plástica do 3º e 4º ano; 

Dinamizar momentos de Ciências Experimentais, à semelhança dos 

anos anteriores pelo Clube de Ciências da ESP; 

Programação no 3º e 4º ano numa das escolas do 1º ciclo; 

Dinamizar jogos orientados nos recreios, o “recreio ativo”, apoiados 

pelos alunos do CPAGD e CPTD. 

4ª Medida – “Partilha de conhecimentos/Experiências nos 

Conselhos de Grupo/Departamento” 



Partilhar 3 atividades em grupo disciplina 

Implementar atividades práticas desenvolvidas no trabalho de pares 

em sala de aula de CN e CFQ – com o desdobramento no 5º e 7º, 8º 

e 9º ano; 

Desenvolver trabalho de pares em todas as disciplinas, planificação 

e construção de materiais em parceria, partilha de formação 

interpares e intervisão de aulas entre pares, ou num mesmo 

conselho de turma; 

5ª Medida – “Diminuir a indisciplina” 

Realizar assembleias de turma; 

Realizar uma sessão com delegados e subdelegados sobre Medidas 

corretivas e sancionatórias; 

Aplicar o guião da indisciplina no dia a dia, monitorizando ao 

momento todos os comportamentos incorretos; 

Avaliar o comportamento dos alunos em todos os períodos; 

Promover uma reunião com docentes sobre a implementação do 

Guião da Disciplina, visando homogeneidade de procedimentos; 

O PAE está no terreno e foram-nos atribuídos 3 horários, neste 

momento já temos 1 horário no grupo 500 o que veio permitir um 

trabalho de coadjuvância/codocência em turmas com alunos com 

dificuldades a Matemática no 8º e 9º ano em determinadas turmas. 

Apoio ao Estudo a Matemática de 8º e 9º ano por 2 docentes a 2 ou 

3 turmas em simultâneo. No 5º ano 2 professores para 2 turmas, no 

6º ano 2 professores para 3 turmas em simultâneo. 

Pretendemos cobrir mais situações, que nos levem à melhoria dos 

resultados escolares. 



6. A nova distribuição letiva, preconizada neste diploma Despacho 

normativo 4-A/2016, foi cumprido na totalidade, no entanto há 

pontos a esclarecer: 

a. O horário dos docentes é de 35 horas, tem componente 

letiva, não letiva, trabalho individual e reuniões 

Todos os docentes têm 2 tempos de componente não letiva 

(esta componente pode ir até 150 minutos, no nosso caso a 

Direção atribuiu 90 minutos). 

A componente individual é de 7 horas e o trabalho para 

reuniões é de 2 horas. 

No caso dos docentes da Educação Pré-escolar e 1º ciclo é de 

25 horas, no caso dos docentes de 2º, 3º ciclo e Secundário é 

de 22 horas, assim como no grupo 120. 

Esclareço que como trabalhamos no 2º, 3º ciclo e secundário 

em segmentos de 45 minutos, são 24 tempos de 45’ o nº de 

horas global de um horário completo. 

A DT sai sempre da componente letiva 2 horas, as outras 2 

horas podem sair ou não, dependendo da redução letiva do 

docente (artigo 79) ou do Trabalho de Escola. 

 

7. Mais Medidas implementadas, referentes ao Ensino Secundário: 

Desdobramento em Matemática de 10º ano em 90’ – no horário 

aparecem turnos; 

Reforço de 45’ a Português e Matemática de 12º ano. 

 

8. Este ano os 3 grandes Planos de Ação de Melhoria continuam a ter 

gente no terreno a trabalhar e a acompanhar o seu 

desenvolvimento. No PAM da Melhoria dos Resultados Escolares a 

equipa é coordenada pela Elisabete Longo, na Disciplina por mim e 

na Articulação Curricular pela Ana Serôdio.  

 

9. Agradeço aos membros das equipas de horários, uma palavra de 

agradecimento ao José Pedroso, Sara Costa, Alexandra Simões e 

Marina Simão na EB 23 Gaspar Correia, ao Pedro Pires e Célia 

Almeida na Escola Secundária Arco Íris Portela, pela sua 



disponibilidade e serenidade em todo este processo, que é criar o 

nosso horário de trabalho. Sempre considerei uma pedra basilar a 

compreensão da distribuição letiva e a construção do horário. 

Temos e tivemos cuidados redobrados, sempre com critérios 

isentos e justos e fazendo deste processo um processo 

transparente, dando a conhecer logo no início de agosto a 

distribuição letiva e no início de setembro a mancha horária, dando 

lugar a acertos legítimos e justificáveis. 

Lamentamos que por vezes as solicitações que nos surgem não 

sejam fundamentadas e nem criteriosas. 

10. Os horários dos alunos estão construídos de forma equilibrada, 

contendo no básico um máximo de 8 tempos diários. Obedecendo à 

colocação de Educação Física alternada, sempre que possível.  

11. No caso da Escola Secundária as atividades letivas findam quase na 

totalidade às 16.15, havendo 3 turmas a findar mais tarde, assim 

como as turmas dos Cursos profissionais. Assim nesta escola os 

horários são essencialmente no turno da manhã. Na EB 23 Gaspar 

Correia as aulas terminar às 16,15, 17.15, à 4ª feira terminam às 

15.30, exceto os Apoios ao Estudo que terminam às 16.15. Na 

Formação de turmas tentámos corresponder aos relatórios dos 

Conselhos de Turma anteriores e dos profs. titulares de 4º ano no 

caso do 5º ano. Promovemos reuniões de articulação na semana 

passada entre educadores e docentes de 1º ano, docentes de 4º 

ano e DT de 5º ano, DT de 6º ano com DT de 7º ano para uma 

articulação a nível dos alunos e desta passagem entre ciclos. 

12. As equipas que trabalharam comigo em formação de turmas, 

tentaram fazer o seu melhor. Há sempre coisas a melhorar e cada 

vez há maior exigência e maior dificuldade em construir grupos 

coesos. 

13. Na distribuição das turmas de 1º ciclo utilizámos critérios visando 

pedagogicamente o melhor para os alunos, privilegiando os anos de 

continuidade para que haja desde já docentes a assegurar o 

desenvolvimento do currículo. Não esqueçamos a nossa grande 

missão de Agrupamento – uma cultura de rigor e exigência, visando 



o sucesso dos nossos alunos. Esta cultura de rigor e exigência é 

essencial no 1º ciclo, é aí que se alicerça toda a formação do aluno; 

14. O Apoio ao Estudo no 2º ciclo a Português e Matemática, 

organizado este ano de forma diferente com 2 professores, está no 

crédito da componente atividade pedagógica tem 5 tempos, 2 

tempos para a Matemática, 2 para o Português e 1 tempo para o 

projeto “Ler mais”, a ser coordenado pela profª Isabel Roge em 

parceria com as BE e com o PNL. Há docentes do 3º ciclo a lecionar 

esta vertente.  

15.  Temos ensino articulado numa meia turma de 6º ano e em duas 

meias turmas de 5º ano – parceria com o Conservatório de Artes de 

Loures. 

 

16. Falo agora de alguns Projetos relevantes no AEPM: 

1. O Projeto PES que transversalmente corre os diversos anos de 

escolaridade; 

2. O Clube de Desporto Escolar com um relevo muito especial neste 

Agrupamento, que é uma referência. Temos várias modalidades, 

ginástica, multiatividades, basquetebol, voleibol, futsal, dança, 

natação, vela, canoagem e surf. Temos o CENTRO FORMAÇÃO 

DESPORTIVA DE ATIVIDADES NÁUTICAS sediado na Escola 

Náutica do Parque das Nações e coordenado pelo nosso 

Agrupamento, que irá desenvolver vários clubes nestas áreas, 

emparceirando com outras escolas limítrofes, coordenado pelo 

prof. Nuno Reis; 

3. O Projeto segurança com a profª Carla Santos.  

Sobre o Plano de emergência solicito que todos os docentes e 

assistentes até ao dia 15 de setembro reconheçam o ponto de 

encontro na escola onde trabalham e o da escola sede, sendo 

que na Gaspar e EB 1/JI da Portela existem 2 pontos de 

encontro, nas outras apenas 1.  



Foi enviado a todos os docentes um documento em ppt com as 

medidas a adotar em caso de emergência.  

Estão previstos 2 a 3 exercícios de evacuação a realizar o 1º de 

25 de setembro a 6 de outubro, o 2º na 1ª semana de aulas do 

2º período ou na 1ª semana do 3º período. 

Poderão vir a realizar-se simulacros. 

Os educadores de infância, professores do 1º ciclo, e DT de 5º, 

7º e 10º ano devem apresentar o Plano de emergência e 

informar os alunos das regras a adotar no dia da receção – o 

folheto já foi enviado e pode ser entregue aos alunos. 

Na primeira semana de aulas todos os docentes e educadores 

devem falar com os alunos sobre as medidas a adotar e 

procedimentos a cumprir. Atenção ao exercício de evacuação já 

de 1º período. 

Nas reuniões de docentes do 1º ciclo devem ser esclarecidas as 

medidas a adotar em cada escola e distribuído o material a 

utilizar. A coordenadora poderá estar presente. 

Nas reuniões de departamento ou disciplina os coordenadores 

relembram os docentes das medidas a adotar em caso de 

emergência em cada escola. 

Nas reuniões de DT devem ser igualmente esclarecidas essas 

medidas e nas reuniões de receção aos novos alunos distribuído 

o material a utilizar. 

4. As BE como polos de cultura nas várias escolas.  

5. O PLNM implementado neste Agrupamento, projeto consistente 

e com sucesso, que apoio todos os alunos do básico 

matriculados até julho diagnosticados com PLNM; 

6. O Clube de Teatro e o Clube de Robótica, que tanto nos 

engrandecem nas prestações que apresentam e nos desafios que 

apostam; 

7. A celebração do Dia do Agrupamento, este ano a realizar no dia 

6 de junho. Um dia de unidade e de partilha, em que muitos de 

nós investem e continuarão a investir; 

 



8. Um PAA muito diversificado e ambicioso com o tema 

“Sustentabilidade ambiental e cidadania”, organizado por ano; 

Este ano a Coordenadora do PAA é a colega Graça Galante; 

Gostaria que o Dia do Agrupamento girasse todo às volta desta 

temática e desafio os Grupos e Departamentos, na senda do ano 

anterior um dia aberto à comunidade de grande partilha entre 

todos. 

9. A UEE e a sala CEI com projectos exemplares para as crianças 

com NEE e ainda os apoios da Educação Especial e a integração 

das nossas crianças. São projetos já com muita vivência e 

consolidados neste nosso Agrupamento; 

10. Os grupos de estágio, que dinamizam atividades muito 

enriquecedoras ao longo do ano. Temos 4 grupos, 2 grupos na 

Educação Física,1 na Informática e 1 na Educação Visual. São 

sempre pólos dinamizadores de auto formação para todos nós. 

11. Os apoios pedagógicos para colmatar e ultrapassar dificuldades 

nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática – serão 

ministrados por equipas de docentes, em horário compatível 

com os diferentes alunos. São coordenados pela profª Irene 

Rosa. 

12. A oficina de exames para preparação dos exames do secundário, 

coordenado pela profª Isabel Branco; 

13. A equipa de auto-regulação, coordenada pela profª Ana Serôdio, 

que congrega membros dos vários setores do Agrupamento 

desde Pais a alunos e que tem apresentado as suas reflexões, 

que ajudam a encontrar os pontos fortes e fracos desta 

organização.  

Fruto deste trabalho continuado e desta reflexão constante têm 

surgido medidas e projetos novos para melhorar o sucesso e a 

qualidade deste Agrupamento. 

14. Falar-vos de novo dos inúmeros projetos a que nos 

candidatamos com provas reconhecidas em diversas vertentes, 

nas artes, na informática, no Desporto e na Cultura. Estamos 

abertos a novos desafios, contamos com sangue novo dos novos 



docentes colocados, que poderão contar com abertura para 

novos desafios. 

15. O voluntariado, que cresce junto dos nossos alunos mais velhos, 

iniciado com um projeto “make it possible” de há 4 anos e que 

com certeza continuará este ano.  

16. A equipa PTE que incansavelmente lida no dia-a-dia com a 

gestão do parque informático. Uma palavra de apreço aos 2 

docentes – Nuno Correia e Raul Coutinho. A página do 

Agrupamento e das escolas, que vai contar com o apoio do prof. 

Alexandre Machado. Na equipa PTE contamos com a profª 

Micaela Pereira. 

17. O Acampamento, imagem de marca, que em 17/18 terá a sua 

34ª edição, que congrega alunos dos vários ciclos e uma equipa 

de docentes e assistentes responsável e muito motivada. O 

senhor Coordenador Nuno Reis e a sua equipa – obrigada. 

18. O projeto teleaula com o hospital Sta. Maria. Sara Costa é a 

imagem deste projeto de parceria. A parceria com o Hospital da 

Estefânia em que a profª Manuela Martins é um elemento muito 

importante. 

19. Os Cursos Profissionais com projetos de apoio aos alunos de 1º 

ciclo – Recreio ativo e Coadjuvação da Expressão Físico-motora. 

Temos 2 cursos CPTAGD e CTD. 

20. O CRTIC sediado na EB 23 Gaspar Correia, coordenado pelo prof. 

Paulo Capitão e que muita formação presta a docentes e apoio 

aos alunos das NEE com graves problemas. 

 

17. Ainda falar-vos que até final de outubro temos de aprovar o novo 

PAA e até final de setembro os Critérios de avaliação por disciplina. 

O RI está no site do AE e é necessário ler nomeadamente a secção 

relativa aos alunos. 

 

18. Falando em números, neste ano letivo temos: 

EB1/JI da Portela com 13 turmas de 1º ciclo e 4 salas de JI – um total 

de 402 alunos. 



EB1/JI Quinta da Alegria com 7 turmas no 1º ciclo e 2 salas no JI- 

total de 227 alunos. 

EB1 Dr. Catela Gomes com 10 turmas – total de 235 alunos. 

Na EB 23 Gaspar Correia – 8 turmas no 5º e 9 turmas no 6º ano – 

total de 372 alunos. No 7º, 8º e 9º ano 3, 3, 2 turmas – total de 173 

alunos. 

Total de 25 turmas 545 alunos. 

Escola Secundária da Portela com 7º, 7 turmas, 8º e 9º ano com 7 

turmas – total de 519 alunos e de 8 turmas no 10º, 6 turmas no 11º 

e 5 turmas no 12º ano, num total de 522 alunos.  

4 Cursos Profissionais , num total de 105 alunos. 

Na ESP temos um total de 1146 alunos. 

Total do AEPM – 2555 alunos 

19. A nível do PND temos problemas falta de assistentes operacionais 

na generalidade das 5 escolas. Estamos a fazer os possíveis para 

colmatar estas falhas. Pedia aos assistentes operacionais que nos 

apoiassem, vigiando e cumprindo com empenho a sua função. 

20. Solicitava aos professores que na sua sala de aula vigiassem e 

verificassem o estado das mesas e cadeiras, deixassem a sala em 

condições, sem riscos nas mesas nem comida ou outros lixos no 

chão. Se todos ajudarmos tudo será mais fácil. Apelo aos DT que 

sensibilizem os alunos para o controlo da sua sala e apelem à 

manutenção da qualidade das instalações nas escolas. No caso 

desta escola, peço que o professor feche a sala no final da sua aula, 

não permita que os alunos permaneçam nos patamares de cima, 

apoiando o trabalho das assistentes.  

21.  Todos devemos atuar nos vários espaços, quando vemos algo, que 

não é correto. Se todos agirmos, será mais fácil corrigir estes 

comportamentos cívicos dos alunos e o respeito pelos espaços onde 

todos trabalhamos. É a responsabilidade partilhada, todos temos o 

dever e a obrigação de agir e corrigir. Apelo para esta ajuda 

preciosa. 

22. Queria chamar atenção aos senhores professores que quando 

tiverem de faltar programadamente, avisem com tempo, tentem 

fazer permuta. Será muito mais fácil para todos. Avisar da falta e 



suprir a situação. A Direção vai estar atenta a estas situações, pois 

provocam instabilidade nas escolas. Com sumários eletrónicos as 

permutas têm de ser avisadas com pelo menos 2 dias de 

antecedência para procedermos a alterações. 

23. Sumários eletrónicos na ESP e Gaspar Correia. 

O processo tem decorrido sem constrangimentos. 

24. Em relação aos SAE gostaria de dizer que trabalhar nas condições 

em que se funciona naquele espaço é muito complicado. Temos 

todos que compreender que por vezes tem de se encerrar os 

serviços ao público para se poder trabalhar. Sei que é uma das 

reivindicações, mas sinceramente não é possível trabalhar nestas 

condições, com o atendimento aberto todo o dia. Agradecia a todos 

compreensão. As assistentes técnicas contam com o meu apoio 

incondicional – têm sido eficazes e têm demonstrado grande 

empenho. Não há horas de saída, não se pica o ponto… isto diz 

tudo. Agradeço à D. Anabela a chefia deste serviço e espero que 

todas as assistentes partilhem da premissa comum de prestarem 

um bom serviço à comunidade.  

25. O calendário desta semana já foi divulgado e atualizado, falta sair o 

calendário das receções, que sairá em breve. 

26. Ainda há alguns docentes por colocar, que esperamos a breve 

trecho o sejam.  

27. Gostaria de dar as boas vindas aos professores novos e espero que 

gostem de trabalhar connosco. Somos um Agrupamento onde se 

trabalha bem e onde tudo se poderá ter se tivermos em mente a 

melhoria da nossa prestação. A Direção é dialogante e dar-vos-á a 

atenção de que possam precisar. Contem connosco. 

28. Esta Apresentação irá ser colocada no site do Agrupamento como 

Documento de Acolhimento. 

Deixo um espaço para questões que queiram colocar. 

 

E para melhorar este convívio temos o tradicional “bolo” de boas 

vindas, momento de confraternização entre todos, no refeitório 

desta escola.  

Portela, 6 de Setembro de 2017 


