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PREÂMBULO 

Na sequência do convite formulado pelo MEC ao Agrupamento para a celebração de um contrato 
de autonomia, deu-se início a um processo interno de discussão e de negociação para a sua 
concretização, bem como a contactos com entidades externas, tendo em vista o seu 
envolvimento como entidades parceiras. 

O presente contrato de autonomia visa essencialmente a criação de uma identidade e de uma 
imagem de marca próprias para o novo Agrupamento, que permita redefinir a sua missão e 
objetivos, organizando de forma sistemática o desenvolvimento das suas atividades, em função 
do contexto em que se insere, com o envolvimento dos diversos parceiros, de modo a garantir a 
especificidade e a qualidade do serviço educativo público prestado. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Sampaio foi criado em julho de 2012 e resultou da agregação da 
Escola Secundária de Sampaio com o extinto Agrupamento de Escolas do Castelo, passando a 
integrar, a partir do ano letivo de 2013/2014, cinco estabelecimentos de ensino e/ou educação 
pré-escolar, a saber: 

• Escola Básica de Sampaio com 1ºciclo e Jardim de Infância;  

• Escola Básica da Cotovia com 1ºciclo e Jardim de Infância; 

• Escola Básica do Zambujal com 1ºciclo; 

• Escola Básica do Castelo com 2º e 3º ciclos; 

• Escola Secundária de Sampaio com 3º ciclo e secundário. 

O Agrupamento adotou a Escola Secundária de Sampaio como escola sede e no que respeita à 
localização dos outros estabelecimentos, embora dispersos, situam-se relativamente perto da 
escola sede: a Escola Básica nº1 do Zambujal, a mais afastada, encontra-se a menos de 5 Km de 
distância, a Escola Básica da Cotovia a cerca de 1 Km e as Escolas Básicas de Sampaio e do Castelo 
ficam ao lado da escola sede. 

Como se pode concluir pela tipologia dos estabelecimentos escolares, o Agrupamento abrange a 
educação pré-escolar e todos os níveis de ensino até ao ensino secundário. Por opção, na Escola 
Básica do Castelo funcionam o 2º ciclo e os 7º e 8º anos do 3º ciclo do ensino básico e, na Escola 
Secundária de Sampaio, funcionam o 9º ano do 3º ciclo do ensino básico bem como o ensino 
secundário. 

A par da oferta do ensino regular, nos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, e de todos os cursos 
científicos-humanísticos no ensino secundário (Ciências e Tecnologias; Ciências Sócio-económicas; 
Línguas e Humanidades e Artes Visuais), o Agrupamento oferece, no presente ano letivo, 
Percursos Curriculares Alternativos e uma turma PIEF, no 3º ciclo do ensino básico, e cinco 
diferentes cursos profissionais no ensino secundário (Gestão; Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos; Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; Turismo; e Gestão 
Desportiva). 

No que respeita à formação de adultos, estão em funcionamento no ensino secundário diferentes 
cursos de educação e formação de adultos, em regime noturno (EFA escolar; Apoio à Gestão; 
Ação Educativa; Sistemas Informáticos e Turismo Ambiental e Rural). 
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O número de alunos a frequentar o Agrupamento no ano letivo 2012/2013 foi de 2320 assim 
distribuídos: 

• 100 na educação pré-escolar; 

• 493 no primeiro ciclo do ensino básico; 

• 272 no segundo ciclo do ensino básico; 

• 545 no terceiro ciclo do ensino básico; 

• 551 nos cursos científicos-humanísticos do ensino secundário; 

• 258 nos cursos profissionais do ensino secundário; 

• 101 nos cursos de educação e formação de adultos, em regime noturno.  

Destes alunos, 130 têm necessidades educativas especiais e estão distribuídos pelos diferentes 
ciclos de ensino. Para fazer face a esta situação, no âmbito dos serviços de apoio educativo, o 
Agrupamento dispõe de duas unidades de ensino estruturado para alunos com problemas do 
espetro do autismo e de uma sala específica destinada a alunos com outros tipos de deficiência. 

Estes serviços de apoio educativo contam também com a colaboração do CRI (Centro de Recursos 
para a Inclusão), cujo objetivo geral é apoiar a inclusão das crianças e jovens com deficiências e 
incapacidade, em parceria com as estruturas da comunidade, no que se prende com o acesso ao 
ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o 
máximo potencial de cada indivíduo. No concelho de Sesimbra, o CRI é dinamizado pela 
CERCIZIMBRA e os seus serviços asseguram ao Agrupamento, além de psicólogos, outros técnicos, 
como uma terapeuta da fala, uma técnica superior de educação especial e reabilitação e uma 
fisioterapeuta. Promove ainda as atividades de natação e hipoterapia de acordo com as 
necessidades dos alunos e as verbas disponibilizadas anualmente. 

Outro serviço de apoio com o qual o Agrupamento colabora é a ELI (Equipa Local de Intervenção), 
criada no âmbito do SNIPI (Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância), estando duas 
educadoras de infância do Agrupamento a integrar esta equipa. A ELI tem a missão de garantir a 
Intervenção Precoce na Infância (IPI), entendendo-se como um conjunto de medidas de apoio 
integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e reabilitativa, 
no âmbito da educação, da saúde e da ação social.  

A intervenção precoce é realizada junto de crianças até aos 6 anos de idade, com alterações ou 
em risco de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em linha de conta o 
seu normal desenvolvimento, e pressupõe assegurar um sistema de interação entre as famílias e 
as instituições e, na primeira linha, as da saúde, para que todos os casos sejam devidamente 
identificados e sinalizados tão rapidamente quanto possível. 

O número de docentes ao serviço do Agrupamento era no ano letivo 2012/2013 de 228 dos quais 
202 pertencem ao quadro e 26 são contratados estando assim distribuídos: 

• 7 na educação pré-escolar; 

• 9 no ensino especial; 

• 30 no primeiro ciclo do ensino básico; 

• 32 no segundo ciclo do ensino básico; 

• 150 no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário. 

O número de assistentes operacionais (ex-auxiliares da ação educativa) ao serviço do 
Agrupamento no ano letivo 2012/2013 é de 76, dos quais 54 pertencem ao quadro do 
Agrupamento, 6 são contratados pela Câmara Municipal de Sesimbra, 4 têm contrato a tempo 
parcial e 12 têm contrato de emprego e inserção do Instituto de Emprego. O número de 
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assistentes técnicas (ex-assistentes administrativas) é de 16, das quais 13 trabalham na Escola 
Secundária de Sampaio, onde está concentrada grande parte dos serviços administrativos, e 3 
trabalham na Escola Básica do Castelo. 

O Agrupamento também assegura as atividades de enriquecimento curricular do 1ºciclo (AEC), 
reguladas pelo Despacho nº 14460/2008, de 26 de maio, que visam, sem prejuízo da normal 
duração semanal e diária das atividades educativas no 1.º ciclo do ensino básico, o alargamento 
do período de funcionamento dos estabelecimentos escolares, pelo menos, até às 17 horas e 30 
minutos e por um período mínimo de oito horas diárias. 

Não tendo havido outras entidades interessadas, no presente ano letivo, foi o próprio 
Agrupamento a entidade promotora das AEC, sendo os 19 técnicos que asseguram o 
desenvolvimento destas atividades, contratados de acordo com as regras estabelecidas no Dec-
Lei nº 212/2009, de 3 de Setembro. 

Outro serviço prestado no Agrupamento, em parceria com a CMS, na educação pré-escolar, é a 
Componente de Apoio à Família (CAF) de acordo com o disposto na Lei nº. 5/97, de 10 de 
Fevereiro (lei quadro da educação pré escolar) e das regras consagradas no Decreto-lei nº 147/97, 
de 11 de Junho. As atividades de apoio à família integram: 

• O serviço de refeições (almoço); 

• O serviço de prolongamento de horário. 

O serviço de prolongamento de horário visa responder às necessidades das famílias que, por 
motivos profissionais ou outros, devidamente comprovados, não possam assegurar a assistência 
às suas crianças antes e após o término das atividades letivas. O prolongamento de horário 
compreende, assim, as atividades desenvolvidas para além das 5 horas diárias da componente 
pedagógica e, enquanto serviço de apoio às famílias, deve ser comparticipado por estas de acordo 
com as suas condições socioeconómicas. 

 

 

2. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

Enquanto na Escola Secundária de Sampaio o processo de autoavaliação já começou a ser 
implementado há cerca de 10 anos, havendo estruturas criadas na escola para proceder a esse 
processo, no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo, apenas na sequência da avaliação 
externa realizada em 2010/2011, o processo passou a ser encarado de forma mais rigorosa, tendo 
sido criada para o efeito uma equipa de autoavaliação formada apenas por docentes. Na Escola 
Secundária de Sampaio, além dos ciclos avaliativos de três anos, realizados segundo a estrutura 
da CAF (Common Assessement Framework), procede-se a um acompanhamento permanente dos 
resultados escolares, após cada período de avaliação, e a uma avaliação anual da execução dos 
planos de atividades e do cumprimento das metas estabelecidas. Esta prática passou a ser 
alargada a todas as escolas do Agrupamento a partir do ano letivo 2012/2013. Para melhor se 
compreender a dinâmica de avaliação interna do Agrupamento junta-se em anexo o relatório da 
avaliação interna da Escola Secundária de Sampaio, realizada em 2010/2011, o balanço da 
execução do plano anual de atividades de 2011/2012, o relatório de autoavaliação do extinto 
Agrupamento de Escolas do Castelo de 2011/2012, uma vez que os documentos referentes ao 
ano de 2012/2013 ainda não foram elaborados. 
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2.1. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS INTERNOS CONTEXTUALIZADOS 
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2.2. EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS EXTERNOS CONTEXTUALIZADOS 
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2.3. Evolução das TAXAS DE ABANDONO E DESISTÊNCIA 
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3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

Os relatórios apresentados pela Inspeção Geral da Educação, relativos à avaliação externa 

realizada no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo, em novembro de 2010, e na Escola 

Secundária de Sampaio em março de 2012, bem como a experiência enquanto presidente da 

comissão administrativa provisória do Agrupamento, no passado ano letivo, permitem realizar 

uma análise SWOT ao Agrupamento procurando identificar ao nível do ambiente interno quais os 

principais pontos fortes (Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) e ao nível do ambiente externo 

quais as principais oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). 

 

3.1. PONTOS FORTES  

Identificados no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo 

• Deteção atempada dos alunos em situação de risco e a respetiva articulação com as 

diferentes entidades locais no seu encaminhamento e resolução, que permite uma melhor 

integração dos alunos e a redução progressiva da taxa de abandono; 

• Desenvolvimento do projeto de educação para a saúde, traduzido no envolvimento da 

comunidade em diferentes iniciativas e no dinamismo para a promoção da saúde e da cidadania 

no Agrupamento;  

• Utilização das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e de 

aprendizagem bem como para agilizar a partilha de materiais didáticos e a troca de informação 

entre os docentes;  

• Trabalho desenvolvido pelos profissionais da equipa multidisciplinar no âmbito da 

educação especial e nas duas unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com 

perturbações do espetro do autismo, como recurso concelhio;  

• Atividades diversificadas, nalguns casos transversais aos vários níveis de educação e ensino, 

potenciando aprendizagens em áreas variadas conducentes a uma efectiva formação integral dos 

alunos;  

• Crescimento da consciência da identidade de Agrupamento, com vista à sua consolidação 

como elemento agregador da comunidade educativa e mobilizador da qualidade e da excelência;  

• Motivação, empenho e capacidade de trabalho do pessoal docente e não docente, aliados 

às relações interpessoais positivas e ao clima de fácil integração dos diferentes actores da 

comunidade educativa;  

• Empenho e disponibilidade do Conselho Geral para o funcionamento do Agrupamento, 

consubstanciados numa perceção efetiva do papel de cada um dos membros na sua área de 

intervenção e no trabalho a desenvolver; 

• Existência no Agrupamento, de um modo geral, de espaços e equipamentos adequados ao 

desenvolvimento da atividade educativa e de instalações bem preservadas e funcionais; 

• Existência de espaços para a prática da Educação Física e das diversas modalidades 

desportivas, aos quais se acrescenta a facilidade de utilização do Pavilhão Municipal de Sampaio, 

contíguo à Escola Básica do Castelo; 
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• Existência de material informático, bem como de um quadro interativo móvel. nas 

diferentes unidades educativas, destacando-se o elevado número de computadores e de 

equipamento de projeção na Escola Básica do Castelo. 

 

Identificados na Escola Secundária de Sampaio 

• Visão estratégica da liderança de topo e capacidade de mobilização e de motivação da 

comunidade educativa, e o entendimento consensual de que a direção é competente, disponível, 

dialogante, próxima e que reconhece o contributo de cada um para a melhoria organizacional; 

• Valorização da participação dos alunos nos diferentes órgãos e estruturas quer através das 

reuniões trimestrais do diretor com os delegados de turma, para identificar problemas, quer pela 

participação com qualidade dos delegados, nos conselhos de turma, assumindo, em alguns casos, 

um papel proativo na resolução de problemas; 

• Trabalho desenvolvido na prevenção e diminuição do abandono, no ensino básico, da 

indisciplina e no desenvolvimento cívico dos alunos, com impacto na melhoria dos resultados 

académicos e sociais;  

• Implementação de práticas de ensino ativas e experimentais, contribuindo para o 

desenvolvimento de competências científicas e profissionais;  

• Eficácia das medidas de apoio aplicadas aos alunos com planos de recuperação ou de 

acompanhamento, refletida no sucesso dos alunos;  

• Incremento de práticas de autoavaliação coerentes com ações de melhoria e de 

aperfeiçoamento organizacional, com impacto no desenvolvimento sustentado da Escola; 

• Trabalho rigoroso realizado em torno da análise e monitorização dos resultados, em cada 

ano letivo, com um levantamento minucioso das classificações obtidas nas diversas disciplinas e 

nos exames nacionais e a sua relação com as metas definidas, o que tem permitido a definição de 

estratégias mais adequadas, como o reforço das aprendizagens, o apoio móvel, caraterizado pela 

sua gestão flexível, o trabalho colaborativo de docentes, entre outras; 

• Recolha detalhada da informação divulgada nos meios de comunicação social a propósito 

das classificações dos exames nacionais, o que permite, em termos de  benchmarking, conhecer a 

evolução dos seus resultados comparativamente com os de outros estabelecimentos de ensino 

concelhios e da região; 

• Atributos das diferentes lideranças e as práticas de gestão empreendidas, que têm 

favorecido a motivação e mobilização da comunidade, o desenvolvimento de um sentimento de 

pertença, o estabelecimento de parcerias e a projeção da boa imagem da Escola no meio;  

• Elevado grau de satisfação da comunidade educativa, permite percecionar que a Escola 

detém uma imagem muito favorável quanto ao seu ambiente, competência profissional dos 

docentes e não docentes, capacidade inovadora, exigência e rigor na preparação dos discentes, o 

que se reflete na sua capacidade de atração. 
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3.2. PONTOS FRACOS 

Identificados no extinto Agrupamento de Escolas do Castelo 

• Fraco trabalho desenvolvido na educação pré-escolar no âmbito da avaliação das crianças, 

ao longo do ano, e no estudo comparativo de diferentes anos letivos, de forma a facilitar o 

conhecimento do seu desenvolvimento global;  

• Fraca participação dos alunos na vida do Agrupamento, designadamente na proposta de 

atividades e na apresentação de sugestões de melhoria do seu funcionamento;  

• Reduzido impacto das medidas destinadas a combater a indisciplina, na Escola Básica do 

Castelo, pela fraca monitorização das diferentes situações, como forma de controlo e regulação e 

a inexistência de uma estratégia concertada e partilhada por todos; 

• Fraca articulação que garanta a sequencialidade na gestão do currículo entre ciclos e ao 

longo destes; 

• Incipiente contextualização do currículo nacional condicionando uma gestão mais eficaz do 

currículo do Agrupamento; 

• Fraca participação dos pais e encarregados de educação, de modo a torná-los mais 

interventores numa ação educativa articulada com o Agrupamento para melhorar o sucesso dos 

seus educandos;  

• Inexistência de uma liderança clara, que permita a emergência de lideranças participativas 

dos órgãos de gestão intermédia e promova um maior envolvimento e co-responsabilização dos 

diferentes pares; 

• Inexistência de uma visão estratégica para o Agrupamento, que introduza novos patamares 

de exigência e de alargada excelência em todo o ensino básico e divulgue o trabalho e as 

actividades desenvolvidas, com vista à sua maior valorização na comunidade envolvente;  

• Inexistência de projeto de autoavaliação, concebido numa perspetiva estratégica, como um 

instrumento de gestão do progresso do Agrupamento, que concorra para uma autorregulação 

consistente e sistemática; 

• Inexistência de uma equipa de autoavaliação, cuja missão vise o desenvolvimento 

organizacional e profissional do Agrupamento e contribua para a melhoria da sua imagem e dos 

resultados dos alunos. 

 

Identificados na Escola Secundária de Sampaio 

• Estratégias desenvolvidas no âmbito dos cursos profissionais de modo a diminuir a taxa de 

desistência e a melhorar o sucesso educativo dos alunos; 

• Articulação com os estabelecimentos de ensino de origem dos alunos a fim de se promover 

a sequencialidade das aprendizagens; 

• Generalização/consolidação de práticas de trabalho colaborativo nas disciplinas cujos 

resultados se situam aquém do valor esperado;  

• Supervisão da atividade letiva em sala de aula com o objetivo de se consolidar o 

desenvolvimento profissional dos docentes.  
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3.3. OPORTUNIDADES 

• Visão estratégica da autarquia do concelho de Sesimbra, relativamente à educação, 

possibilitando a congregação de esforços e de recursos e a adequação das políticas locais às 

necessidades da comunidade educativa; 

• Participação do diretor, como elemento convidado, nas reuniões do conselho municipal de 

educação, permitindo propor estratégias articuladas com a autarquia e com os outros 

agrupamentos de escolas, em termos de projeto educativo concelhio; 

• Abertura da nova Escola Básica com Jardim de Infância de Sampaio que resolve em larga 

medida os problemas com as instalações escolares ao nível da educação pré-escolar e do 1º ciclo 

do ensino básico; 

• Exploração das potencialidades da região e sua rentabilização, nomeadamente da riqueza 

dos seus recursos naturais (por exemplo o parque natural da Arrábida e a orla marítima), como 

forma de diversificar a resposta a problemas reais da educação; 

• Reforço no estabelecimento de conexões com as diversas entidades externas, no sentido 

de favorecer o trabalho em rede para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e utilização dos 

recursos disponibilizados; 

• Bom relacionamento entre as direções dos vários agrupamentos de escolas do concelho 

que permite a reflexão conjunta e a partilha de boas práticas; 

• Expectativa da comunidade com a criação do novo Agrupamento que proporciona um 

ambiente mais favorável à introdução da inovação e à mudança de práticas. 

 

3.4. AMEAÇAS/ CONSTRANGIMENTOS 

• Adiamento por tempo indeterminado da intervenção da Parque Escolar na Escola 

Secundária de Sampaio; 

• Sobrelotação da Escola Secundária de Sampaio em número de turmas o que condiciona 

fortemente a elaboração dos horários dos alunos e a existência de espaços para o funcionamento 

de projetos ou clubes; 

• Existência de problemas ao nível da rede de saneamento na Escola Básica do Castelo, que 

afetam o seu funcionamento e são de difícil resolução na presente situação financeira do país;  

• Espaço exíguo para o funcionamento da cozinha do refeitório, na Escola Básica do Castelo, 

que também é partilhado pelo bufete, não permitindo a prestação de um serviço de qualidade 

para os alunos sobretudo ao nível do atendimento; 

• Falta de assistentes operacionais, sobretudo devido às baixas por doença, com implicações 

ao nível da manutenção, da limpeza dos espaços e da vigilância dos alunos; 

• Situação financeira do país que tem obrigado a sucessivos cortes orçamentais com 

implicações ao nível salarial e das condições de trabalho do pessoal docente e não docente que 

causam forte desmotivação e mal-estar. 
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No âmbito do desenvolvimento do regime jurídico de autonomia da escola, consagrada pelo 
Decreto-Lei nº 43/89, de 3 de fevereiro, e ao abrigo do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, 
com a nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, e pela Portaria 
nº 265/2012, de 30 de agosto, e demais legislação aplicável, o Ministério da Educação e Ciência 
(MEC) através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Agrupamento de Escolas de 
Sampaio e a Câmara Municipal de Sesimbra, celebram e acordam entre si o presente contrato de 
autonomia, que se rege pela regulação suprarreferida e ainda pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Posicionar o Agrupamento de Escolas de Sampaio como instituição de referência na 
prestação do ensino público, promovendo o respeito pela integridade do aluno e pela sua 
diferença, não descurando a qualidade, o rigor e a exigência. 

2. Promover o sucesso educativo, flexibilizando as práticas pedagógicas, exigindo uma atitude 
de empenho, de forma a proporcionar o desenvolvimento e a realização das capacidades globais 
dos alunos, procurando assegurar uma melhoria contínua dos resultados escolares. 

3. Permitir escolhas curriculares variadas, de cursos orientados para o prosseguimento de 
estudos, de cursos profissionalizantes e de projetos específicos de combate ao abandono, 
facilitando a satisfação da diversidade de necessidades, apetências e expectativas dos alunos. 

4. Tornar cada escola num local de socialização e de cultura, promovendo os valores da 
cidadania, da valorização do património, da preservação do ambiente e dos estilos de vida 
saudável, procurando ser uma referência no contexto social em que está inserida. 

5. Envolver as autarquias e outras entidades da comunidade com responsabilidade social na 
vida do agrupamento, e na sua dinâmica organizacional, incentivando-as a uma maior 
participação e ao compromisso na resolução dos problemas dos alunos, dos pais e encarregados 
de educação, e da comunidade em geral. 

6. Promover a valorização profissional de todos os agentes educativos, não apenas através da 
formação contínua, mas criando as condições necessárias para o desenvolvimento do conceito de 
escola como local privilegiado de realização social e profissional. 

7. Promover por todos os meios a criação de uma identidade própria para o Agrupamento, um 
sentido de pertença coletivo, com que todos se identifiquem, alunos e ex-alunos, docentes e não 
docentes, pais e encarregados de educação, e a comunidade em geral. 

 

Cláusula 2ª 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

1. Promover o desempenho do agrupamento, pela intervenção no domínio da organização e 
gestão curriculares, designadamente na organização de matrizes curriculares em tempos mais 
curtos (inferiores a 90 minutos) que se afiguram mais rentáveis em termos pedagógicos, 
sobretudo nas disciplinas com carga horária semanal reduzida. 

2. Combater o insucesso e o abandono escolares, pela adoção de medidas eficazes de 
diferenciação pedagógica em sala de aula, de maior controlo dos fenómenos de indisciplina, de 
melhoria das estratégias de orientação vocacional e de encaminhamento para diferentes ofertas 
formativas, com vista ao aumento do grau de satisfação dos jovens, condição necessária a uma 
maior motivação e empenho. 
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3. Promover, no ensino básico, de uma forma coerente e sustentada, uma progressiva melhoria 
das aprendizagens dos alunos, com uma particular incidência em áreas estruturantes do 
conhecimento, como Português e Matemática, através da criação de turmas/grupos de 
homogeneidade relativa, logo a partir do 1º ciclo, tendo em vista a organização de modelos de 
reforço das aprendizagens da Tipologia FENIX. 

4. Apostar no ensino da Música, das Expressões Artísticas e da prática do Xadrez logo a partir 
do 1º ciclo tendo em vista desenvolver capacidades de interpretação, investigação, concentração, 
organização, raciocínio, comunicação, responsabilização e autonomia bem como desenvolver 
processos de raciocínio e de atividade mental, aumentando a capacidade de perceção, 
discriminação, e de raciocínio lógico-matemático e, consequentemente, aumentar o rendimento 
escolar. 

5. Estabelecer como meta que até ao final da vigência do contrato, nos três ciclos do ensino 
básico as taxas de transição/aprovação se mantenham acima da média nacional, e que nas provas 
finais de avaliação externa, pelo menos, a média obtida pelo Agrupamento, iguale a média 
nacional, procurando progressivamente aproximar os resultados entre avaliação interna e 
externa. 

6. Promover, no ensino secundário geral, de uma forma coerente e sustentada, uma 
progressiva melhoria das aprendizagens dos alunos, com uma particular incidência nas disciplinas 
sujeitas a exame nacional, mas também nas outras disciplinas. 

7. Estabelecer como meta que até ao final da vigência do contrato, no ensino secundário geral, 
as taxas de transição/aprovação pelo menos igualem as verificadas a nível nacional, e que nos 
exames nacionais as médias obtidas pelo Agrupamento fiquem acima da média nacional em todas 
as disciplinas. 

8. Promover no ensino profissional a realização de mais momentos alternativos de avaliação 
dos alunos, com a criação de períodos de acompanhamento extraordinário, tendo em vista o 
aumento progressivo do número de alunos que conseguem concluir os cursos nos três anos 
previstos, propondo-se que esta taxa atinja pelo menos os 70%. 

9. Estabelecer como meta que no ensino básico se atinja a taxa zero de abandono, quer pela 
abertura de cursos vocacionais, quer através da parceria com a CMS que patrocina o Projeto EPIS 
e a manutenção de uma turma da medida PIEF, também em parceria com a CERCIZIMBRA; 

10. Promover a redução do abandono nos cursos profissionais através da organização de cursos 
vocacionais de nível secundário, sempre que o número de alunos o justifique, uma vez que os 
alunos provenientes de PCA, CEF e PIEF não se adaptam à exigência e ao excesso de carga 
curricular dos cursos profissionais. 

11. Prever a criação de grupos de alunos que tenham revelado níveis de desempenho muito bom 
ou excelente, tendo em vista um maior desenvolvimento das suas capacidades através do recurso 
a metodologias que promovam a aquisição de hábitos de pesquisa e de inovação, que permitam o 
desenvolvimento da sua autonomia, proporcionando ao nível das aprendizagens uma maior 
diversidade, de iniciativas e de oportunidades.  

12. Implementar a educação financeira no Agrupamento, logo a partir da educação pré-escolar e 
do 1º ciclo do ensino básico, no quadro do Plano Nacional de Formação Financeira (PNFF) que 
está a ser desenvolvido pela (DGE) e que consiste numa estratégia de intervenção no sistema 
educativo português, visando elevar o nível de conhecimentos financeiros da população em idade 
escolar e a adoção de comportamentos financeiros adequados. 

13. Promover no Agrupamento a plena integração e acompanhamento dos alunos com 
necessidades educativas especiais e muito em particular dos alunos com problemas do espetro do 
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autismo ou outros que não se enquadram nesta problemática mas que não tenham respostas por 
parte dos outros agrupamentos. 

14. No domínio da construção das competências em literacias da informação: 
a) Aumentar o número de alunos leitores; 
b) Reforçar o número de alunos que utilizam o Centro de Recursos/ bibliotecas escolares, 
numa ótica de centro de efetiva aprendizagem;  
c) Instituir a utilização, em pelo menos 50% de turmas do agrupamento, de plataformas 
electrónicas de ensino/aprendizagem.  

15. Consagrar um modelo organizacional que assegure uma efetiva coordenação das escolas 
agrupadas, tomando por referência o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do 
Agrupamento, que contribua para o desenvolvimento de sinergias e de uma cada vez maior 
participação dos vários parceiros da comunidade envolvente designadamente a Câmara Municipal 
de Sesimbra, a CERCIZIMBRA, a CPCJ de Sesimbra, o Centro de Saúde de Sesimbra, e outras 
instituições públicas e/ou privadas com responsabilidade social. 

16. Possibilitar o pedido de reforço do orçamento do Agrupamento tendo em vista apoiar a 
formação do pessoal docente e não docente, designadamente nas áreas da gestão de sala de aula 
e controlo da indisciplina e na construção de instrumentos de avaliação, ou em outras áreas 
consideradas prioritárias pelo Conselho Pedagógico. 

 

Cláusula 3ª 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 

O plano de ação estratégica deve concretizar-se utilizando os recursos disponíveis no 
Agrupamento, bem como aqueles que decorram da celebração do Contrato de Autonomia e no 
respeito pela legislação aplicável. 

 

ESTRATÉGIAS ATIVIDADES/PROJETOS RECURSOS HUMANOS CALENDARIZAÇÃO 

Responder à solicita-
ção dos docentes para 
a reorganização dos 
tempos letivos tendo 
em vista uma maior 
rentabilização sobre-
tudo nas disciplinas 
com menor carga 
horária. 

Organização dos currículos dos 1º 
2º e 3º ciclos do ensino básico e do 
ensino secundário em tempos de 
60 min, de acordo com as matrizes 
que se apresentam a seguir. 

 

 

Recursos humanos 
existentes. 

 

A partir do ano 
letivo 2013/2014 
inclusivé. 

Priorização dos recur-
sos para o ensino das 
disciplinas estruturan-
tes de Português e de 
Matemática como 
forma de aumentar o 
sucesso nestas e tam-
bém em outras disci-
plinas. 

Introdução, no 1º ciclo, do reforço 
de 1 hora, na carga horária mínima 
semanal atribuída a Português e a 
Matemática. 

Reforço da carga horária de 
Português e de Matemática nos 2º 
e 3º ciclos do ensino básico e no 
ensino secundário geral de acordo 
com as matrizes que a seguir se 
apresentam. 

Implementar em todo o ensino 
básico nas disciplinas de Português 
e de Matemática a criação de 
turmas/grupos de homogeneidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso adicional 
atribuído pelo MEC 
no Ano Letivo 2014-
2015, da seguinte 

 

 

A partir do ano 
letivo 2013/2014 
inclusivé. 

 

 

 

 
A partir do ano 
letivo 2014/15 
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relativa para a introdução de 
professores coadjuvantes na tota-
lidade ou em parte da carga 
horária. 

(Tipologia do Projeto Fenix). 

forma: 11h para o 
grupo 300 e 11h para 
o grupo 500. 

 

Enriquecimento dos 
currículos dos 1º, 2º e 
3º ciclos. 

Implementação do ensino da 
Música, pelo menos nos 3º e 4º 
anos, na componente oferta de 
escola. 

Implementação do ensino das 
Expressões Artísticas por profes-
sores do 2º ciclo. 

Articulação da prática do Xadrez 
com as Atividades Fisicas e 
Desportivas promovidas em AEC. 

Utilização da disciplina de oferta 
complementar nos 2º e 3º ciclos, 
para introduzir a Formação Cívica 
com um programa próprio para 
cada ano de escolaridade, tendo 
em vista a educação para a 
cidadania, a educação financeira, a 
educação ambiental, a educação 
sexual entre outras. 

 

 

 

 

 

Recursos humanos 
existentes. 

 

 

 

A partir do ano 
letivo 2013/2014 
inclusivé. 

 

Enriquecimento das 
literacias da informa-
ção, dos hábitos de 
pesquisa, e dos domí-
nios da leitura e da 
escrita. 

Será desenvolvido anualmente 
pelo CRE (Centro de Recursos 
Educativos) um conjunto de 
atividades, não apenas destinadas 
a envolver os professores de 
Português, como das outras 
disciplinas.  

Será exigida a cada grupo 
disciplinar a planificação de pelo 
menos uma unidade didática que 
preveja o recurso ao fundo 
documental existente nas BE. 

 

 

Recursos humanos 
existentes. 

 

 

A partir do ano 
letivo 2013/2014 
inclusivé. 

 

Combate ao insucesso 
e abandono escolares 
nos 2º e 3º ciclos e no 
ensino secundário. 

Dar continuidade à parceria com o 
Projeto EPIS (Empresários para a 
Inclusão Social) que é financiado 
pela Câmara Municipal de 
Sesimbra e que tem como objetivo 
não apenas aumentar as taxas de 
sucesso como atingir a taxa de 
abandono zero, no ensino básico. 

Sempre que necessário, aumentar 
em um tempo semanal a carga ho-
rária das disciplinas sujeitas a exa-
me nacional, nos anos terminais, 
para reforço das aprendizagens, a 
ser assegurada na componente de 
estabelecimento dos docentes, 
desde que com o expresso acordo 
destes, e portanto sem acréscimo 
de custos para o MEC. 

Implementação no ensino pro-
fissional de mais momentos 
alternativos de avaliação dos 
alunos, com a criação de períodos 

 

Parceria com a 
Câmara Municipal de 
Sesimbra e o Projeto 
EPIS. 

 
 
 

 

Recursos humanos 
existentes. 

 

 

 

 

 
 
Recursos humanos 
existentes. 

 

Ao longo dos anos 
de vigência do 
contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ao longo dos anos 
de vigência do 
contrato. 
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de acompanhamento extraordiná-
rio, tendo em vista reduzir o 
insucesso dos alunos e o aumento 
progressivo do número de alunos 
que conseguem concluir os cursos 
nos três anos previstos. 

 

Diversificação da ofer-
ta formativa como es-
tratégia de combate ao 
insucesso e aban-dono 
escolares. 

Apresentação de candidatura, no 
2º ciclo, de um curso vocacional 
nas áreas de Jardinagem, Recupe-
ração de Espaços Urbanos Degra-
dados e Serviços Comerciais, e no 
3º ciclo de um curso vocacional de 
dois anos nas áreas de Eletricidade, 
Reparação de Computadores e 
Serviços Comerciais e dar 
continuidade às turmas PCA. 

Manutenção no ensino secundário 
da oferta dos cursos profissionais 
que já vêm funcionando na ESS há 
vários anos: Técnico de Gestão, 
Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos, Técnico 
de Comunicação, Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade, 
Técnico de Turismo e Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva. 

Organização de um Curso 
Vocacional de nível secundário na 
área da hotelaria ou turismo para 
alunos provenientes de PCA, CEF 
ou PIEF que normalmente desistem 
bastante dos cursos profissionais. 

Parceria com a CERCI 
ZIMBRA e Câmara 
Municipal de Sesim-
bra para a formação 
vocacional. 

 

 

Recursos humanos 
existentes. 

 

 

 

 

 

A partir do ano 
letivo 2013/2014 
inclusivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do ano de 
2014/2015. 

Assegurar a orientação 
vocacional aos alunos 
do Agrupamento. 

Implementação no 9º ano do 
serviço de orientação vocacional 
através da colocação de mais um 
tempo semanal a constar no 
horário das turmas (de frequência 
facultativa).A orientação vocacio-
nal também poderá ser oferecida a 
alunos de outros anos de escola-
ridade, caso pretendam. 

 

Técnica de orienta-
ção assegurada pela 
Câmara Municipal de 
Sesimbra 

 

Ao longo dos anos 
de vigência do 
contrato. 

Assegurar a qualidade 
do ensino praticado 
através da regulação 
interna dos resultados. 

Introdução de provas globais nas 
disciplinas/anos onde não há exa-
me nacional ou teste intermédio 
do GAVE, quando se justifique. 

Recursos existentes 
no Agrupamento. 

Ao longo dos anos 
do contrato. 

Dar uma resposta mais 
eficaz ao fenómeno da 
indisciplina 

Reorganização dos Gabinetes de 
Acompanhamento Disciplinar 
(GAD), já em funcionamento, onde 
os alunos, sujeitos à medida cor-
retiva de “ordem de saída da sala 
de aula” ou de outro local onde se 
desenvolva o trabalho escolar, 
realizam um conjunto de tarefas, 
acompanhados por docentes com 
preparação para o efeito, que os 
ajudam a refletir sobre o seu com-
portamento, e os orientam na 
tomada de uma nova atitude e na 
assunção do compromisso de agir 

 

 

 

Recursos existentes 
no Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do ano 
letivo 2013/2014 
inclusivé. 
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de modo diferente. 

 

Organização de ações de formação 
para professores no âmbito da 
gestão de conflitos e da gestão de 
sala de aula. 

 

 

Parceria com o 
Centro de Formação 
Ordem de Santiago. 

 

 

Ao longo dos anos 
de vigência do 
contrato. 

Assegurar a integração 
e acompanhamento 
dos alunos com NEE 
e/ou com deficiência 

Serão mantidas em funcionamento 
das duas Unidades de Ensino Estru-
turado, para alunos com problemas 
do espetro do autismo, nos 1º e 2º 
ciclos, e propõe-se a criação de 
uma terceira Unidade para este 
tipo de alunos no 3ºciclo. 

Atendendo ao elevado número de 
alunos com NEE (136) e de outros 
com problemas comportamentais, 
propõe-se a colocação de um 
psicólogo a tempo inteiro no 
Agrupamento. 

Parceria com a CERCI 
ZIMBRA no âmbito 
do CRI (Centro de Re-
cursos para a 
Inclusão) 

 

 
Psicólogo como 
recurso adicional 
atribuído no âmbito 
do presente contrato 
para o ano letivo 
2013/2014 e/ou 
seguintes, em alter-
nativa à contratação 
de 11h do Grupo 300 
e 11h do Grupo 500. 

Ao longo dos anos 
de vigência do 
contrato. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO 1ºCICLO EM HORAS (60 MIN) 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO MÍNIMO 

Português 8 8 8 8 7 

Matemática 8 8 8 8 7 

Estudo do Meio 3,5 3,5 3,5 3,5 3 

Expres. Artísticas e Físico-Motoras 3(a) 3(a) 3(a) 3(a) 3 

Apoio ao Estudo 1,5(b) 1,5(b) 1,5(b) 1,5(b) 1,5 

Oferta Complementar 1(c) 1(c) 1(c) 1(c) 1 

Total 25 25 25 25 22,5 

Ativ. de Enriquec. do Currículo (AEC) 5(d) 5(d) 5(d,e) 5(d,e) 5 

Educação Moral e Religiosa 1 1 1 1 1 

Observações: 

a) Propõe-se que as Expressões Artísticas sejam asseguradas por docentes dessas disciplinas no 2º 
ciclo, revertendo as horas retiradas aos docentes do 1º ciclo para apoio educativo. 

b) Propõe-se que na área de apoio ao estudo além do apoio às áreas de Português e de Matemática, 
sejam introduzidas atividades de educação para a cidadania designadamente a educação financeira, e 
atividades com recurso às TIC. 

c) Propõe-se que na disciplina de oferta complementar possa ser assegurado o ensino da Música pelo 
menos nos 3º e 4º anos, por docentes dessa disciplina no 2º ciclo, revertendo a hora retirada aos 
docentes do 1º ciclo para o apoio individualizado a alunos com NEE. 

d) Propõe-se nas AEC a alternância entre Ensino do Inglês e as Atividades Físicas e Desportivas 
desenvolvidas em articulação com o docente titular de turma. 
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e) Propõe-se a introdução nos 3º e 4º anos de uma hora da prática do Xadrez nas Atividades Físicas e 
Desportivas (AEC) em articulação com o núcleo do desporto escolar desta modalidade. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO EM TEMPOS DE 60 MIN 

 DISCIPLINAS 5ºANO 6ºANO TOTAL USADO MÍNIMOS 

LI
N

G
U

A
S 

E 

ES
TU

D
O

S 
SO

C
IA

IS
 

Português 4,5 (5) 5 10 8,3 

Inglês 2 2 4 - 

História e Geogra-
fia de Portugal 

2 2 4 - 

Total parcial 8,5 (9) 9 18 16,7 

M
A

TE
M

Á
T.

 E
 

C
IÊ

N
C

IA
S 

Matemática 5 4,5 (5) 10 8,3 

Ciências Naturais 2 2 4 - 

Total parcial 7 6,5 (7) 14 11,7 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 

A
R

T.
 E

 
TE

C
N

O
LÓ

G
IC

A
 

Educação Visual 1,5 1,5 3 3 

Ed. Tecnológica 1,5 1,5 3 - 

Ed. Musical 1,5 1,5 3 - 

Total parcial 4,5 4,5 9 9 

Educação Física 2,5 2,5 5 4,5 

Ed. Moral e Religiosa. (1) (1) (2) (1,5) 

Total Utilizado 
22,5 (23) 

(23,5) 

22,5 (23) 

(23,5) 

45 (46) 

(47) 

41,8 

(43,3) 

Oferta Complementar 
(Formação Cívica) 

1 1 2  

Apoio ao Estudo 4 4 8 6,7 

Nota: 

1- As aulas de 90 min funcionam em associação entre Educação Visual e Educação Tecnológica e entre 
Ciências/HGP e Educação Musical alternando semanalmente 60 min ou 120 min 

2- As aulas de Educação Física funcionam em 3 tempos de 50 min de aula útil para que os alunos 
tenham 10 min para tomar banho e não interfira no funcionamento das outras aulas. 

3- Uma vez que o despacho normativo 7/2013 prevê que possam ser atribuídos a cada docente até 
100 min para apoios, propõe-se utilizar parte desse tempo para reforçar em ½ tempo as cargas 
horárias das disciplinas consideradas estruturantes de Português e de Matemática, nos 5º e 6º anos 
respetivamente, sem aumento de encargos para o MEC. 
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MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO EM TEMPOS DE 60 MIN 

 

 DISCIPLINAS 7ºANO 8ºANO 9ºANO Total Usado MÍNIMOS 

 Português 3,5 (4) 3,5 (4) 4 12  10 

LI
N

G
U

A
S 

ES
TR

A
N

G
EI

R
A

S Inglês 2 2 2 6  
12 

Língua Estrangeira II 2 2 2 6 

C
IÊ

N
CI

A
S 

SO
C

. 
H

U
M

A
N

A
S 

História 2 2 2 6 
10,8 

Geografia 2 2 2 6 

 Matemática 3,5 (4) 3,5 (4) 4 12  10 

C
IÊ

N
CI

A
S 

FÍ
S.

 
N

A
TU

R
A

IS
 

Ciências Naturais 2,5 2 2,5 7 
13,5 

Física-Química 2 2,5 2,5 7 

EX
PR

ES
SÕ

ES
 E

 
TE

CN
O

LO
G

IA
S 

   Educação Visual 1,5 1,5 1,5 (2) 5 4,5 

  Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação   

0,75 0,75  1,5  

9,7 
  Educ. Tecnológica 0,75 0,75  1,5 

  Educação Física 2,5 2,5 2,5 7,5 

 Educação Moral e Religiosa (1) (1) (1) (3) (2,25) 

Total Utilizado 
25 (26) 

(26) 

25 (26) 

(26) 

25 (25,5) 

(26) 

75 (77,5)  

(78) 

70,5 

(72,8) 

Observações: 

1- Propõe-se que as disciplinas com aulas de ½ tempo funcionem em associação entre Educação Visual 

e Física e Química no 7º ano e entre Educação Visual e Ciências Naturais no 8º ano alternando 

semanalmente 1 tempo e 2 tempos respetivamente.  

2- As disciplinas de Ciências Naturais e de Física e Química quando têm 2,5 tempos semanais 

funcionam alternando semanalmente 2 tempos e 3 tempos respetivamente. Um dos tempos será 

desdobrado em turnos para a realização de trabalho prático. 

3- Uma vez que o despacho normativo 7/2013 prevê que possam ser atribuídos a cada docente até 

100 min para apoios, propõe-se utilizar parte desse tempo para reforçar em ½ tempo as cargas 

horárias das disciplinas consideradas estruturantes de Português e de Matemática, nos 7º e 8º anos, e 

também ½ tempo para reforçar a disciplina de Educação Visual no 9ºano, sem encargos para o MEC. 

4- Propõe-se que as aulas de Educação Física funcionem em 3 tempos de 50 min de aula útil para que 

os alunos tenham 10 min para tomar banho e isso não interfira no funcionamento das outras aulas. 
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MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS CIENTÍFICOS E HUMANÍSTICOS EM TEMPOS DE 60 MIN 

 

 DISCIPLINAS 10ºANO 11ºANO 12ºANO TOTAL MÍNIMOS  

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

G
ER

A
L 

Português 3 3 4 10 9,3 

L. Estrangeira 3 3  6 5 

Filosofia 3 3  6 5 

E. Física 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 E

SP
EC

ÍF
IC

A
 

Trienal 5 5 5 15 12,8 

Bienal 1 4,5/5,25 4,5/5,25  9/10,5 9/10,5 

Bienal 2 4,5/5,25 4,5/5,25  9/10,5 9/10,5 

Anual 1   3 3 2,5 

Anual 2   3 3 2,5 

Opção Educação Moral 
e Religiosa (1,5) (1,5) (1,5) (4,5) (4,5) 

  
TOTAIS 

25,5/27 

(27/28,5) 

25,5/27 

(27/28,5) 

17,5 

(19) 

68,5/71,5 

(73/76) 

62,6/65,6 

Observações:  

1- As disciplinas bienais com 5,25 tempos semanais são organizadas em 60+60+60+135 (min) 

sendo a aula de 135 min desdobrada em turnos para a realização de trabalho prático 

considerando dois tempos seguidos de 60 min mais os 15 min de intervalo. 

2- As disciplinas bienais com 4,5 tempos semanais são organizadas alternando semanalmente 5 

tempos e 4 tempos respetivamente. 

3- Uma vez que o despacho normativo 7/2013 prevê que possam ser atribuídos a cada docente 

até 100 min para apoios, propõe-se utilizar, parte desse tempo, para reforçar em 15 min a carga 

horária da disciplina de Português no 12º ano, permitindo ter sempre 4 tempos semanais. 

4- Propõe-se a organização das aulas de Educação Física em tempos de 50 min para que os alunos 

tenham 10 min para tomar banho sem interferir com o funcionamento das outras aulas. 

 

Cláusula 4ª 

COMPETÊNCIAS RECONHECIDAS AO AGRUPAMENTO 

Com o presente contrato, o Ministério da Educação e Ciência reconhece ao Agrupamento as 
seguintes competências para o desenvolvimento da sua autonomia: 

1. Coordenar e gerir o desenvolvimento dos planos curriculares em tempos de 60 minutos, de 
acordo com as matrizes apresentadas, e elaborar os horários dos alunos e professores em 
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conformidade e no cumprimento das regras emanadas pelo Conselho Pedagógico, nos termos 
autorizados pelo Ministério da Educação e Ciência e no respeito pela legislação em vigor. 

2. Organizar ofertas curriculares diversificadas, no respeito pelos normativos em vigor, de 
forma autónoma, ou em articulação com entidades externas para a concretização de 
componentes curriculares específicas, de acordo com a rede escolar definida pelos serviços 
competentes do MEC. 

3. Contratar docentes/técnicos para o desenvolvimento do PE e concretização do PAE, nos 
termos autorizados pelo Ministério da Educação e Ciência e no respeito pela legislação em vigor. 

4. Criar grupos ou turmas de homogeneidade relativa em disciplinas estruturantes e alocar 
docentes em coadjuvação de acordo com os recursos disponíveis no Agrupamento e no respeito 
pela legislação em vigor. 

5. Decidir, fundamentando, quanto à necessidade da interrupção das atividades letivas, para a 
realização de conselhos de turma intercalares, ações de formação ou outras, consideradas 
estratégicas pelo Conselho Pedagógico, e que não possam decorrer em horário pós-letivo, 
salvaguardando a guarda dos alunos e garantindo o número mínimo de dias de aulas previsto no 
calendário escolar bem como do respeito pelo calendário de exames nacionais. 

7. Decidir, fundamentando, o aumento até um tempo letivo semanal, da carga horária de uma 
disciplina, desde que, por alguma razão, como uma ausência prolongada de um docente que não 
pôde ser substituído em tempo útil, grande parte do programa da disciplina não foi cumprido, 
mediante autorização expressa dos encarregados de educação e em função dos recursos 
disponíveis no AE. 

8. Elaborar um programa próprio para a disciplina de oferta complementar de Formação Cívica 
que contemple a educação para a cidadania, a educação ambiental, a educação sexual e a 
segurança e proteção civil. 

9. Canalizar para investimento parte das poupanças resultantes da racionalização e reorganização 
dos recursos humanos, considerando o rácio aluno/professor e custo por aluno, para efeitos da 
oferta de formação vocacional e profissional. 

 

Cláusula 5ª 

COMPROMISSOS DO AGRUPAMENTO 

Com vista a cumprir os objetivos gerais e operacionais constantes no presente contrato, o 
Agrupamento compromete-se a: 

1. No domínio da melhoria das aprendizagens dos alunos: 

a) Constituir no ensino básico grupos de alunos/turmas de homogeneidade relativa (tipologia 
Fénix) nas disciplinas de Português e de Matemática e atribuir coadjuvações nessas disciplinas até 
ao limite dos recursos atribuídos ao Agrupamento; 

c) Organizar apoios e sala de estudo designadamente no ensino secundário, nas disciplinas 
com maiores dificuldades, bem como períodos de acompanhamento extraordinário nos 
cursos profissionais;  

d) Aderir sempre que se considere adequado ao projeto dos testes intermédios do GAVE e 
aplicar provas de avaliação global a nível do Agrupamento (por área, nas situações em que 
tal se justifique), no final de cada ano e ciclo, como estratégia de aferição da avaliação 
interna; 

d) Garantir a continuidade do processo de auto-avaliação com a divulgação dos resultados 
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obtidos após cada processo de avaliação e com a exigência de uma reflexão conjunta dos 
mesmos por cada grupo disciplinar e pelo conselho pedagógico; 

e) Estabelecer, no âmbito do Plano Anual de Atividades, metas de resultados por ano de 
escolaridade e por disciplina relativamente à avaliação interna e externa;  

e) Zelar pelo cumprimento das metas de resultados estabelecidas nos objetivos 
operacionais deste contrato. 

2. No domínio do combate ao insucesso e ao abandono escolares: 

a) Diversificar a oferta curricular e implementar ofertas educativas diferenciadas no ensino 
básico (cursos vocacionais, e PIEF) e no ensino secundário (cursos profissionais, Cursos 
vocacionais  e EFA noturno), caso venham a ser autorizados pela DGEstE; 

b) Criar atividades curriculares mais alargadas e articuladas, que, por um lado, promovam a 
contextualização do currículo e sejam favorecedoras da construção de sentido para o 
conhecimento e, por outro, contribuam para que as aprendizagens ganhem maior significado 
para os alunos; 

c) Melhorar as estratégias de encaminhamento para os percursos profissionais, 
nomeadamente através de uma maior articulação com a orientação vocacional e de um 
maior esclarecimento dos pais e encarregados de educação; 

d) Estabelecer, no âmbito do Plano Anual de Atividades, metas relativas às taxas de 
transição, abandono e desistência, por ano de escolaridade e por modalidade de ensino;  

3. No domínio da valorização dos bons desempenhos a nível das aprendizagens: 

a) Assegurar a continuação da atribuição de diplomas/prémios anuais de mérito a alunos 
que tenham revelado níveis de desempenho bons e muito bons, ao nível das aprendizagens;  

b) Assegurar aos alunos oportunidades de integração em projetos de pesquisa e inovação, 
designadamente no âmbito das TIC e do ensino experimental das ciências.  

4. Responsabilizar os conselhos de turma/ano pela gestão do currículo e pela avaliação das 
aprendizagens, através da assunção de todo o trabalho a desenvolver no âmbito dos planos de 
trabalho das turmas, considerando, nomeadamente:  
• a operacionalização contextualizada das situações de aprendizagem definidas;  
• a concretização de planos de acompanhamento pedagógico;  
• a prestação de apoios direcionados;  
• a permuta de aula, por ausência prevista de algum professor da turma;  
• o desenvolvimento de tutorias;  
• o despiste atempado de casos que indiciem abandono, acompanhado de despiste 

vocacional e propostas de encaminhamento para percursos alternativos.  

5. Promover, no domínio da construção das competências em literacias da informação, a 
aquisição por parte dos alunos de hábitos de pesquisa, tendo em vista assegurar a sua crescente 
autonomia em termos das aprendizagens, quer recorrendo ao fundo documental existente no 
CRE, quer recorrendo a outras fontes como a Internet fornecendo-lhes as ferramentas que 
permitam distinguir o que tem qualidade do que é informação não fidedigna. 

6. Prosseguir com a monitorização permanente dos resultados escolares e a realização anual da 
avaliação sobre a execução do plano anual de atividades, onde se faz um balanço e avaliação de 
todas as atividades realizadas, bem como sobre os resultados obtidos e o grau de cumprimento 
das metas estabelecidas, e a sua divulgação no site do Agrupamento. 

7. Celebrar protocolos com entidades externas tendo em vista colocar em prática as estratégias 
definidas no plano de ação estratégica. 
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Cláusula 6ª 

COMPROMISSOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 

Pelo presente contrato, o Ministério da Educação e Ciência compromete-se e obriga-se a: 

1. Tomar todas as decisões e medidas indispensáveis à viabilização e concretização do presente 
contrato, nos limites do aumento de encargos previsto na presente cláusula.  

2. Autorizar a contratação de um Psicólogo a tempo inteiro para o ano letivo 2013/14 e, em 
2014/15, em alternativa, autorizar a afetação de 11 horas do grupo 300 e de 11horas do grupo 
500, de acordo com o previsto no plano de ação estratégica. 

3. Proporcionar apoio jurídico ao AE. 

4. Participar na Comissão de Acompanhamento prevista no artigo 9.º da Portaria n.º 265/2012, de 
30 de agosto. 

 

 

Cláusula 7ª 

COMPROMISSOS DOS PARCEIROS 

Pelo presente contrato, a Câmara Municipal de Sesimbra compromete-se a: 

1. Assegurar ao Agrupamento, nos termos da lei em vigor e dos compromissos assumidos com 
o MEC, a disponibilização de estabelecimentos de ensino para o funcionamento da educação pré-
escolar e do primeiro ciclo, bem como zelar pela sua manutenção e bom funcionamento. 

2. Assegurar a colocação do pessoal não docente nos jardins-de-infância e colaborar com o 
Agrupamento na organização da componente de apoio à família (CAF). 

3. Proceder à transferência atempada das verbas previstas na lei para o funcionamento dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo. 

4. Assegurar a comparticipação dos passes dos alunos, de acordo com a lei em vigor, inclusive 
durante a realização da formação em contexto de trabalho e durante os períodos de 
acompanhamento extraordinário. 

5. Continuar a assegurar ao Agrupamento a cedência de uma técnica especializada para 
proceder à orientação vocacional. 

6. Continuar a assegurar ao Agrupamento a parceria com o projeto EPIS, tendo em vista reduzir 
as taxas de insucesso e de abandono escolares. 

7. Ceder em exclusivo, no período diurno, as instalações do Pavilhão Municipal de Sampaio, 
para a realização das aulas de Educação Física e sala de formação para o funcionamento da turma 
PIEF, responsabilizando os funcionários da autarquia ali em serviço, pela colaboração com os 
docentes, na disponibilização do material e equipamento necessários às aulas, na sua recolha, e 
em garantir o nível de segurança das instalações. 

8. Colaborar com o Agrupamento na implementação dos cursos profissionalizantes, 
assegurando a aceitação de formandos para a realização da prática simulada e da componente de 
formação em contexto de trabalho. 

9. Colaborar com o Agrupamento na realização de atividades e projetos de enriquecimento 
curricular, através da atribuição de subsídios, de acordo com as possibilidades financeiras, e da 
cedência ocasional das instalações do Cineteatro Municipal para a realização de eventos. 
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Pelo presente contrato, a CERCIZIMBRA compromete-se a: 

1. Assegurar a continuidade da parceria com o Agrupamento no âmbito do CRI (Centro de 
Recursos para a Inclusão), disponibilizando os técnicos (psicóloga, terapeuta da fala, TSEER e 
fisioterapeuta) necessários ao acompanhamento dos alunos com NEE e deficientes, de acordo 
com os recursos disponibilizados pelo MEC. 

2. Assegurar a continuidade da parceria com o Agrupamento no âmbito da medida PIEF, 
contratando uma técnica de intervenção local (TIL) para proceder ao acompanhamento e 
intervenção junto das famílias dos alunos que frequentam a turma em funcionamento. 

3. Colaborar com o Agrupamento na implementação dos cursos profissionalizantes, 
designadamente na área da jardinagem, aceitando formandos para a realização da componente 
de formação em contexto de trabalho. 

 
 

Cláusula 8ª 

DURAÇÃO DO CONTRATO 

1. O presente contrato manter-se-á em vigor até ao final do ano letivo de 2016/2017. 

2. O presente contrato poderá ser revisto e alterado a todo o tempo, por acordo entre as 
partes. 

 
 

Cláusula 9ª 

ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO 

Será formada uma estrutura permanente de acompanhamento e monitorização constituída pelo 
diretor e por dois docentes de carreira do Núcleo de Avaliação Interna do Agrupamento, 
designados para o efeito, com as seguintes competências: 

a) Monitorizar o cumprimento e a aplicação do presente contrato e acompanhar o 
desenvolvimento do processo; 

b) Monitorizar o processo de autoavaliação do Agrupamento; 

c) Produzir e divulgar o relatório anual de progresso; 

d) Constituir meio de interlocução com os serviços competentes do Ministério da Educação e 
Ciência. 

 
 

Cláusula 10ª 

CASOS OMISSOS 

Todas as matérias não reguladas no presente contrato serão regidas pela lei geral aplicável. 
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Assinaturas 

 

 

 

O Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 

 

__________________________________________ 

José Alberto Moreira Duarte 

 

 

 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Sampaio 

 

 

___________________________________________ 

Rui António Costa Marques do Bem 

 

 

 

 

O Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Sampaio 

 

 

___________________________________________ 

Rui Manuel da Encarnação Alves Batista Cardoso 
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A Vice-presidente da Câmara Municipal de Sesimbra 

 

 

___________________________________________ 

Felicia Maria Cavaleiro da Costa 

 

 

 

O Presidente da Direção da Cercizimbra 

 

 

___________________________________________ 

Jorge António Carvalho Rato 

 

 

 

 

Homologo 

 

O Secretário de Estado do Ensino e Administração Escolar 

 

 

 

 

___________________________________________ 

João Casanova de Almeida 
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ANEXOS 

 

ORGANIZAÇÃO DIÁRIA DOS TEMPOS LETIVOS NO 1ºCICLO 

9.00 11.00 14.00/14.30 16.30 
10.30 12.30/13.00 16.00 17.30 

30 min 90 min 30 min FINAL 
 

ORGANIZAÇÃO DIÁRIA DOS TEMPOS LETIVOS NOS 2ºCICLO, 3ºCICLO E SECUNDÁRIO  

8.00 09.15 10.25 11.40 12.50 14.00 15.15 16.30 17.45 

9.00 10.15 11.25 12.40 13.50 15.00 16.15 17.30 18.45 

15min 10min 15min  10min 15min 15min 15min 15min 15min 

 

APURAMENTO DO CUSTO MÉDIO POR ALUNO RELATIVO AO ANO DE 2012 

O apuramento do custo médio por aluno teve por referência a metodologia usada pelo Tribunal de 

Contas no escolar de 2009/2010 na elaboração de um relatório sobre esta temática e contempla no 

Agrupamento para o ano de 2012 quer o ensino regular desde o pré-escolar ao secundário quer os 

percursos curriculares alternativos (PCA, CEF e PIEF), o ensino profissional, o ensino recorrente (EFA 

escolar e de dupla certificação) e o ensino especial. 

As despesas consideradas são as inerentes apenas à execução orçamental do Agrupamento, não tendo 

sido incluídas as despesas com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Ação Social Escolar 

(ASE), Desporto Escolar (DE), nem as despesas de investimento suportadas pela rede das bibliotecas 

escolares (RBE) ou de projetos financiados por outras entidades externas. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO ANO ECONÓMICO DE 2012 

Despesas com pessoal  7.504.657,93 

Despesas suportadas pelo Orçamento de Estado (OE) 211.757,37 

Despesas suportadas pelo Orçamento Privativo (DCR) 95.766,79 

TOTAL 7.812.182,09 

Número de alunos inscritos no Agrupamento em DEZ/2012. 2.307 

Custo médio por aluno apurado no Agrupamento no ano de 

2012. 3.386,29 

Custo médio por aluno apurado a nível nacional no ano de 2010 

pelo Tribunal de Contas. 

 
3.890,69 

 


