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 NOTA PRÉVIA
Por despacho de 20 de maio de 1999, de Sua Excelência o Secretário de Estado da
Administração Educativa, foi homologada a constituição do Agrupamento englobando os
seguintes estabelecimentos de educação e de ensino: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos com
Ensino Secundário Dr. João Lúcio (Sede do Agrupamento), Escola Básica do 1.º Ciclo da
Fuseta, Jardim de Infância da Fuseta, Escola Básica do 1.º Ciclo de Bias, Escola Básica do
1.º Ciclo da Maragota, Escola Básica do 1.º Ciclo de Moncarapacho, Jardim de Infância de
Moncarapacho, Escola Básica do 1.º Ciclo do Pereiro e Escola Básica do 1.º Ciclo de
Estiramanténs.
Por imperativos da política educativa nacional, durante o mês de junho de 2000,
procedeu-se à implementação do novo regime de autonomia, administração e gestão, o que
implicou a eleição dos órgãos de administração e gestão do Agrupamento com sede na
Escola Dr. João Lúcio. Para o efeito, decidiu a Comissão Provisória deste estabelecimento
de ensino, depois de ouvidos o Conselho Pedagógico e os responsáveis de todos os
estabelecimentos de educação e de ensino pertencentes ao futuro Agrupamento, solicitar
autorização, ao Senhor Diretor Regional de Educação do Algarve, para a sua instalação, até
final do ano letivo, de forma a permitir em 2000/2001, o pleno funcionamento do
Agrupamento nos termos do novo regime, o que mereceu despacho de concordância do
Senhor Diretor Regional de Educação do Algarve.
Como primeira resposta a este desafio foi elaborado no mês de março de 2000 o
projeto de Regulamento Interno do Agrupamento que, depois de aprovado e homologado,
constituiu um instrumento de fundamental importância para o processo de autonomia, que
em conjunto quisemos desenvolver.
Foi um novo conceito de escola, aquele que nos propuseram, uma escola entendida
como "unidade orgânica com o mesmo órgão de administração e gestão, constituída por
várias unidades físicas dispersas geograficamente".
Em de vinte sete de maio de dois mil e dois, por Despacho do Senhor Diretor Regional
Adjunto, foi homologada a criação do Agrupamento Vertical de Escolas de Moncarapacho.
A criação do referido Agrupamento implicou, a partir do ano letivo de 2002/2003, uma
nova configuração do agrupamento com sede na Escola Dr. João Lúcio que passou a
incluir, para além da Escola Sede, as Escolas do 1.º ciclo da Fuseta e de Bias e o Jardim
de Infância da Fuseta.
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Continuamos a acreditar que este tipo de organização, além de permitir a atenuação
das dificuldades da integração longitudinal dos ciclos, dispersos por diferentes
estabelecimentos de educação e de ensino, provocará, também, necessariamente,
repercussões benéficas nas «escolas» das freguesias da Fuseta e de Moncarapacho,
contribuindo para a atenuação do seu isolamento - pelo enriquecimento das relações
pessoais, num processo de intercâmbio a promover de forma concertada entre as várias
subunidades deste território educativo.

-
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 INTRODUÇÃO
Vivemos hoje numa civilização de projetos. Dos projetos individuais, aos projetos
de grupo e aos projetos das organizações; dos projetos profissionais, aos projetos de
formação; dos projetos de toda uma vida, aos projetos, mais prosaicos, para umas férias ou
um fim de semana - tudo se conjuga para que o projeto se tenha transformado num ritual
que acreditamos ser capaz, só por si, de dar um sentido ao nosso destino.
Com o reforço das autonomias dos atores e das organizações, o projeto veio, muitas
vezes, ocupar o lugar das ideologias totais, cuja decadência ou fim, parece ser uma das
características dos tempos de hoje.
Os projetos tornaram-se assim numa espécie de micro-ideologias da ação
quotidiana, criando sistemas de crenças próprios para orientar a tomada de decisão dos
atores (individuais ou coletivos), em função de determinados princípios ou valores.
Este movimento geral teve naturalmente repercussão no mundo da educação.
Primeiro, numa dimensão mais técnica, tendo em vista alterar o processo de trabalho
pedagógico e que deu lugar à chamada pedagogia do projeto, depois, numa dimensão mais
institucional, com o aparecimento dos projetos educativos de escola.
Em Portugal, apesar de alguns documentos da Comissão de Reforma do Sistema
Educativo fazerem referência, superficialmente, ao projeto educativo, é o Decreto-Lei n.º
43/89, de 3 de fevereiro (Regime Jurídico de Autonomia das Escolas do 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico e do Ensino Secundário) que pela primeira vez relaciona a existência desse
projeto com o alargamento da autonomia do estabelecimento de ensino:
«a autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projeto educativo
próprio, constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de
responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de adequação a
características e recursos da escola e às solicitações e apoios da comunidade
em que se insere».
Todavia esta referência ao projeto educativo manteve-se1 até à publicação do
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio (diploma que aprovou o regime de autonomia,
administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico
e secundário) como um voto piedoso da administração, formulado de um modo vago e
ambíguo, sem explicitar o seu conteúdo e as partilhas de poder e as obrigações que
1

Ignoramos, aqui, o Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de maio (define o regime de direção, administração e
gestão dos estabelecimentos dos ensino básico e secundário) que não chegámos a vivenciar.
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implica. Além disso, nada foi feito para habilitar os professores a desenvolverem as
atividades necessárias à sua elaboração e execução. Só em março de 1999, o Ministério da
Educação, através da Unidade de Acompanhamento do Regime de Autonomia,
Administração e Gestão das Escolas, publicou o documento "Contributos para a
Construção do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades da Escola ou
Agrupamento de Escolas".
O conceito de Projeto Educativo de Escola2 encontra-se umbilicalmente associado ao
de autonomia dos estabelecimentos de educação e de ensino. No plano normativo, o
conceito de autonomia tem sido reiteradamente afirmado pela capacidade das escolas
poderem formular e executar o seu projeto educativo próprio, concretizando as opções dos
seus membros em torno de valores, princípios educacionais, prioridades e orientações
organizacionais e pedagógicas. No plano teórico, a autonomia institucional das escolas
supõe a realização, no plano da ação, de um percurso ou itinerário educacional, em
constante processo de autorrevisão e continuamente mobilizado por diferentes e conflituais
perspetivas e intervenções dos atores educativos. Este percurso e itinerário é
sobredeterminado pela política educativa do Estado e constitui uma interpretação local do
mandato político da educação pública. Tal percurso ou itinerário pode ser mais ou menos
formalizado, mas, é ele efetivamente - e não a sua expressão formal - o que constitui o
projeto educativo da escola em autonomia.
A conceção teórica atrás exposta supõe o projeto educativo de escola como um
elemento dinâmico que se revela na ação educativa e que decorre de um processo de
interpretação e decisão política que se exprime em torno de opções sobre a vida da Escola.
Esperamos que o projeto educativo, agora apresentado, não venha a ser entendido como
um mero documento de planeamento da ação educativa - um objeto verbal que se idolatra
ou que se olvida, mas que não tem um sentido, isto é, não permite autodesafiar-se como
instrumento de interpretação da ação em curso. O projeto educativo só é utilmente
escrito se for inscrito na prática educativa.
Assim, é importante ter em atenção a forma como são desenvolvidas as fases de
execução do projeto - a gestão e a avaliação.
No caso da gestão do projeto, três observações específicas deverão ser tidas em
consideração.

2

Cf. artigo 9.º do regime de autonomia, administração e gestão, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de abril.
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A primeira serve para lembrar que o projeto não é um plano de ação. Por isso é
necessário que o projeto educativo seja traduzido em planos operacionais (planos de
atividades), em princípio anuais, que concretizam os objetivos e as estratégias do projeto.
A elaboração destes planos operacionais segue a estrutura normal de qualquer
planificação e que pode ser sumariada da seguinte forma: definir objetivos; programar
atividades; identificar os meios (humanos, técnicos e financeiros); afetar os meios;
executar as atividades; controlar os resultados.
A segunda observação serve para sublinhar que o projeto exige uma gestão de tipo
participativo e uma liderança eficaz, o que equivale a dizer que os contributos que ele
proporciona à melhoria da Escola, não resultam tanto do projeto em si, mas antes do
conjunto de modificações na administração e gestão em que ele se integra.
A terceira observação relaciona-se com o facto de a elaboração de um projeto e a
sua posterior operacionalização através de planos de ação, ser uma tarefa exigente, do
ponto de vista do conhecimento de técnicas de gestão, planificação e animação de grupos,
o que se poderá traduzir num momento excecionalmente importante como revelador de
necessidades de formação.
Quanto à avaliação, nela reside a possibilidade de impedir que o projeto cristalize ou
se desatualize. A avaliação (quer de processos, quer de resultados) permitirá proceder à
revisão sistemática do projeto. Essa avaliação começa por ser a avaliação dos planos
operacionais e estende-se ao próprio projeto da Escola.

O Projeto que preconizamos é, sobretudo, um contrato que compromete e vincula
todos os membros da comunidade educativa a uma finalidade comum. É o resultado de um
consenso que se forma após uma análise de dados, de necessidades e expectativas.
Elaborar o Projeto, mais do que um trabalho dirigido para a consecução de um instrumento
de caráter administrativo e burocrático, é uma oportunidade – sobretudo para os docentes
– de falar, de rever e de pôr em comum os mecanismos instrutivos, formativos e
organizativos da Escola onde trabalhamos.
Entendido como princípio identificador e planificador de toda a ação educativa, o
Projeto Educativo cumprirá várias funções:
1. Constitui ponto de referência para a gestão e tomada de decisões dos órgãos
da escola e dos agentes educativos;
2. Garante unidade de ação nas diferentes dimensões da escola, evitando
atitudes desgarradas;

-
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3. Apoia a contextualização curricular de cursos ou de turmas, adequando o
ensino as características e motivações dos alunos, bem como harmonizando
a atuação dos professores nestes casos;
4. Promove a congruência dos aspetos organizativos e administrativos com a
função predominantemente educativa e pedagógica da escola;
5. Estimula a revisão de normas, regulamentos internos e rotinas de
funcionamento escolar à luz das opções nele expressas.

-
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 QUANDO NASCEMOS TIVEMOS ESTA VISÃO 3

Sonhámos construir uma Escola onde:


a prática do dia a dia responde satisfatoriamente às expectativas da comunidade a
quem fomos destinados servir .



os professores criam, colaboram, partilham e reutilizam os materiais dos colegas,
de forma livre e responsável.



os funcionários (auxiliares e administrativos) são os garantes perpétuos da cultura
de amor e dedicação às crianças e jovens nascida no ano de 1988.



os alunos expressam-se criativamente, colaborando, partilhando e aprendendo nas
disciplinas e em projetos com significado, quer para si, quer para os colegas.



não haverá nunca a proibição de sonhar e “o cortar a meta” não significará, apesar
das tentações, a resignação da procura de novas metas.



a arte, dedicação e engenho traduzem a nossa vocação de “ser uma referência no
contexto educativo do nosso país, contribuindo para o desenvolvimento da região
do Algarve”.

3

A Visão da nossa organização (sede do Agrupamento que configura a Escola atual) foi definida em
setembro de 1992.

-
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 COMO INTERPRETAMOS A MISSÃO DA ESCOLA E AS FUNÇÕES QUE
NOS ESTÃO ATRIBUÍDAS4

A atuação do Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio deverá caracterizar-se por um
elevado índice de realização académica, de participação comunitária e cívica, de
desenvolvimento pessoal, de dinâmica cultural e intervenção local, por forma a poder:



Contribuir para o processo integrado e integral do desenvolvimento de todos
os alunos;



Contribuir para a integração social dos alunos na vida da comunidade
envolvente;



Contribuir para a preparação de todos os alunos para o exercício pleno da
cidadania, com todos os direitos e deveres que esta envolve;



Contribuir para a apropriação dos grandes saberes e valores que enformam a
comunidade de pertença dos alunos, no âmbito local, regional, nacional,
mundial e civilizacional;



Contribuir para a preparação dos alunos para a vida ativa e atividade
profissional;



Contribuir para a ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens,
através de atividades educativa.

4

A missão da Escola (sede do Agrupamento que configura a Escola atual) foi definida em setembro de 1992.
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 CAMINHAREMOS GUIADOS POR ESTES VALORES 5



Transparência nos processos de decisão - Processos de decisão baseados em
critérios explícitos e disponíveis.



Desempenho norteado pela competência técnico-científica - Processos de
decisão baseados na melhor evidência científica disponível.



Compromisso com a melhoria contínua - Baseado na monitorização e revisão
sistemática do desempenho.



5

Respeito pelos princípios éticos - Integridade, participação e confidencialidade.

Em julho de 1988, descobrimos que estes seriam os nossos valores. Em setembro de 1992, explicitámo-los.

-
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Uma Conceção de Educação

Uma questão que nos preocupa, e para a qual sempre tentamos encontrar resposta,
relaciona-se com o sucesso educativo, e com possíveis estratégias de atuação tendo em
vista a sua consecução. Pensamos que a Educação, entendida na perspetiva de processo de
formação e desenvolvimento integral da personalidade humana, intencional e
organizadamente instituído, também deve ter como finalidade o sucesso - isto é, o atingir
metas, ou finalidades, previamente definidas pelo conjunto da sociedade portuguesa e
expressas na Lei de Bases do Sistema Educativo.
A Constituição da República Portuguesa de 1976, no seu art.º 43.º, garante a
liberdade de aprender e ensinar, e no capítulo referente aos direitos e deveres culturais
explicita melhor ainda essa garantia de aprender assegurando a todos o direito à educação e
à cultura (art.º 73.º), através da promoção pelo Estado da democratização da educação. O
Estado, de acordo com a Constituição da República promove as condições para que a
educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para o
desenvolvimento da personalidade, para o progresso social e para a participação
democrática na vida coletiva (o sublinhado é nosso). No artigo 74.º (dedicado ao ensino) a
Constituição garante a todos o direito ao ensino. Começam a surgir-nos questões de
princípio, no âmbito do ensino: para que serve? Que incumbências cabem ao Estado em
matéria de ensino?
A resposta à primeira questão deriva de conceções filosóficas, e os constituintes
portugueses partiram de, e subscreveram, ideais humanistas,

socializadoras e

participativas: o ensino deve contribuir para a superação de desigualdades económicas,
sociais e culturais, para habilitar os cidadãos a participar democraticamente numa
sociedade livre e para promover a compreensão mútua, a tolerância e o espírito de
solidariedade.
Na resposta à segunda questão estão implícitas opções de caráter ideológico: o
Estado intervencionista, pedagogo e/ou subsidiário, garantindo a satisfação de
necessidades sociais - assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; criar um
sistema público de educação pré-escolar; garantir a educação permanente e eliminar o
analfabetismo, etc., através da criação de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino

-
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que cubra as necessidades de toda a população (art.º 75.º) e simultaneamente reconhecendo
e fiscalizando o ensino particular e cooperativo.
O sucesso educativo que nos preocupa deve, portanto, ser entendido na perspetiva
de quem trabalha numa escola pública, cujo ideário arranca diretamente da Constituição e
procura cumprir as metas aí definidas. Porém, como organizar o ensino de forma a dar
corpo às garantias e direitos estabelecidos na Constituição? Obviamente através de um
quadro legislativo que englobe as bases do sistema educativo e organize o ensino por
modalidades e níveis e estabeleça os objetivos de cada nível. Isto é, uma lei de bases.
Foram necessários dez anos para que os representantes políticos dos portugueses se
entendessem e dessem expressão legal ao direito à educação e ao ensino. Aprovada em 24
de julho de 1986, o então Presidente da República (Dr. Mário Soares) promulgou em
Guimarães, em 23 de setembro do mesmo ano, a Lei n.º 46/86, de 14 de outubro - a Lei de
Bases do Sistema Educativo.
Nova questão primordial: o que é o sistema educativo? De acordo com a Lei é "o
conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela
garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento
global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade.". O sistema
educativo é constituído por um conjunto organizado de estruturas e de ações diversas, por
iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições e entidades públicas,
particulares e cooperativas.
Situamo-nos, portanto, na esfera de uma entidade pública, na educação escolar e
nos níveis: pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. Então, o sucesso educativo é
por nós entendido como, para além do desenvolvimento global e integrado da
personalidade humana, a consecução dos objetivos definidos pela Lei de Bases para estes
níveis.
Sendo a Escola o espaço onde se operam todas as mudanças preconizadas pelo
Sistema Educativo e consignadas através de leis fundamentais, não é possível que o projeto
de escola esqueça os grandes princípios e finalidades do Sistema e da sua lei fundamental a Lei de Bases do Sistema Educativo - que traduzem os valores orientadores
de uma sociedade.
Esse projeto, que se quer único, deve refletir a forma como a escola se encontra no
processo de concretização dessas finalidades e princípios, conferindo-lhe, assim, uma
identidade própria.

-
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Nesse sentido, os princípios e finalidades do projeto de escola não só não podem
contrariar os princípios da lei geral, como devem ser um instrumento personalizado dos
princípios decretados pela referida lei.
Perante tão exigente função como a de formar cidadãos que correspondam ao perfil
formato pelas leis da República e que respondam às necessidades sociais das próximas
décadas, a escola terá que responder necessariamente a esta pergunta: o que temos feito
até aqui e o que queremos fazer de futuro para formar cidadãos com este perfil?

A realização do objetivo unanimemente aceite da educação para todos foi, e
mantém-se, como um dos desafios mais árduos jamais postos ao mundo inteiro. Estima-se
que muitas centenas de milhões de crianças e jovens veem ainda recusado o seu acesso à
educação, mesmo à mais elementar, necessária para que possam alcançar a possibilidade
de virem a ser membros ativos e independentes nas suas comunidades, nas suas sociedades
e nas suas culturas.
A tomada de consciência do abandono de todas estas crianças e jovens - por causa
da sua deficiência, de pobreza, de isolamento geográfico, de perturbações políticas ou
económicas, ou ainda de uma discriminação sexual ou racial profundamente enraizada –
foi, há não muito tempo, admitida como sendo uma prioridade em praticamente todos os
países.
Estando consagrado na lei que a escolaridade obrigatória para todo o cidadão é o
ensino secundário, nem sempre essa obrigatoriedade passa pela criação de condições de
sucesso educativo para todos.

SERÁ CORRETO OBRIGAR AS CRIANÇAS A FREQUENTAR A
ESCOLA E NÃO SE OBRIGAR A ESCOLA A OFERECER
CONDIÇÕES DE SUCESSO?

Numa verdadeira e autêntica Escola Para Todos, onde o direito à diferença, o
respeito pelo ritmo de aprendizagem individual, os valores culturais, étnicos, políticos e
religiosos se salvaguardam, se respeitam e se protegem, a Pessoa, todo o Indivíduo, teria
asseguradas as melhores condições de realização pessoal e social. Se a par disso, pudesse
desenvolver os dotes pessoais de criatividade, os sentimentos de liberdade, de
solidariedade e de justiça, a Escola estaria a contribuir para um desenvolvimento
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harmonioso do ser humano e a formar cidadãos mais conscientes dos seus deveres e dos
seus direitos. Numa palavra, mais capacitados para o exercício efetivo da cidadania.
É já um lugar comum dizer-se, que um País é tanto mais próspero quanto mais culto
for o seu povo, o que, só por si, nos poderia conduzir a conclusões simplistas, ou mesmo
precipitadas. Talvez por isso seja conveniente tentarmos compreender a razão ou razões
pelas quais, o nosso País, estará longe do progresso, do desenvolvimento e do bem-estar
geral.
Os Portugueses que deram novos mundos ao Mundo e foram pioneiros em
descobertas decisivas para a modernidade, que contribuíram para a transformação do
Planeta naquilo que é hoje, não conseguiram manter a performance de evolução e de
desenvolvimento de outros tempos, demorando-se no mesmo lugar, sem ambições, sem
projetos, sem autoestima. Talvez por isso nos tenhamos deixado ficar para trás no
caminhar educativo, que é, sem dúvida, a chave para o desenvolvimento e para o
progresso.
Talvez seja útil relembrar (PARA NUNCA MAIS ACONTECER), agora e a título
de exemplo, algumas barbaridades que se cometeram no passado, e que foram entraves ao
desenvolvimento educativo do nosso país – aconteceu apostar-se no ser pobre, obediente e
sem instrução como atributos e qualidades para a autêntica e verdadeira felicidade. Veja-se
o que, a respeito, referiu uma conceituada escritora, num artigo publicado no Jornal “O
Século” de 5 de fevereiro de 1927 “(...) Que vantagens foram buscar à escola? Nenhumas.
Nada ganharam. Perderam tudo. Felizes os que esquecem e voltam à enxada. A parte mais
linda, mais forte e mais saudável da alma portuguesa reside nesses 75% de analfabetos”.
Naquela época, a poupança na Educação foi tão flagrante e o desinteresse, por este
fundamental setor da vida nacional, foi tão malevolamente intencional, que até tivemos um
Ministro da Educação (na década de 30), que procurando demonstrar uma atualização
pedagógica identificada com as correntes mais modernas da pedagogia da Europa e do
Mundo, não se coibiu de fazer uma interpretação sui generis e totalmente deturpada das
ideias então em voga, dizendo que: “a população escolar pode e deve dividir-se em cinco
grupos, a saber: 1.º Ineducáveis, 8%; 2.º Normais estúpidos, 15%; 3.º Inteligência média,
60%; 4.º Inteligência superior, 15%; 5.º Notáveis, 2%”, daí concluindo não ser necessário
muito dinheiro para a Educação.
Felizmente os tempos mudaram, hoje temos uma Lei de Bases que, no seu artigo
6.º, consagra a universalidade do ensino básico de nove anos, obrigatório e gratuito, o que,
só por si, sintetiza uma vontade política, quase um marco civilizacional para nós, e uma
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visão de futuro, com propósitos de desenvolvimento económico, social e objetivos de
progresso com vista à condução do País à consolidação e importância no espaço europeu e
mundial a que tem direito.
Nos artigos seguintes preconiza, como princípio base generalista, assegurar uma
formação geral comum a todos os portugueses, formação que lhes permita suprir as
dificuldades inerentes às mutações sociais, bem como, uma integração plena na sociedade,
nomeadamente, no mercado do trabalho e do emprego.
Defende a ideia de uma escola de massas, sem esquecer a qualidade do ensino e da
aprendizagem, das crianças e dos jovens. Vai até mais longe, ao preconizar uma educação
de base para aqueles que não quiseram ou não tiveram oportunidade de, na altura própria,
(se é que há altura própria?) cumprirem a escolaridade obrigatória, criando o ensino
recorrente e a educação extraescolar, para maiores de 15 anos, numa perspetiva de
educação e formação ao longo da vida, num espírito de educação permanente.
Hoje, já se defende, quer em Portugal quer no resto do Mundo Ocidental, uma
atenção muito especial às novas formas de analfabetismo que surgem por toda a parte e se
apresentam sob a forma de iliteracia ou de infoexclusão, só para se dar estes exemplos.
Complementarmente à Lei de Bases foi publicada legislação relativa ao modelo de
avaliação a aplicar no ensino básico (infelizmente, de forma pouco segura, apesar do
discernimento de fidelidade aos princípios) onde se preconiza que avaliar não tem,
necessariamente, que medir e quantificar cegamente, não tem que segregar, não tem que
excluir mas, pelo contrário, deverá valorizar as potencialidades de cada um, naquilo que
pode e deve ser um contributo para a restante comunidade educativa. Uma avaliação que
potencie e não anule.
Também no que se refere à integração da pessoa deficiente e/ou com dificuldades
específicas de aprendizagem, foi publicada legislação que permite a existência de
currículos alternativos para grupos específicos e de insucesso repetido, num sentido de
integração atenta aos particularismos de cada um, suas origens, suas culturas, suas
religiões, suas etnias, sem os pretender assimilar e respeitando “as diferenças sem as
pretender negar ou impedir”.
Por outro lado, o regime jurídico da autonomia das escolas, complementado com o
regime de administração e gestão das escolas públicas não superiores, permite, sem
demasiadas burocracias, a interpenetração da escola na comunidade e vice-versa,
possibilitando, desta forma, a construção de uma Escola Inclusiva, onde o desenvolvimento
individual seja assumido como tarefa de todos e resultado da relação social estabelecida.
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Estão pois criadas as condições legais para uma verdadeira Escola para Todos. Mas
será que estão criadas as restantes condições complementares indispensáveis à
concretização deste objetivo? Relativamente ao currículo, por exemplo?
Com a publicação dos diplomas relativos à reorganização curricular do ensino
básico e à revisão curricular do ensino secundário, a Escola, se tiver engenho e arte, ficará
possuidora das condições necessárias e suficientes para, pelo menos, ao nível do ensino
básico, poder fazer um atendimento do aluno enquanto pessoa, o mais personalizado
possível. Esta Escola poderá, assim, ser fator de desenvolvimento e não de frustração, de
angústia e de recalcamentos. Será fator catalisador para uma resolução de conflitos
naturais, muito vulgares nas idades escolares, inerentes ao crescimento e desenvolvimento
normal de todas e de cada uma das crianças.
Como profissionais da educação/ensino e cidadãos interessados, não conseguimos
fugir à questão pertinente e preocupante que, por vezes, se nos coloca: “Porque será que,
na maior parte das situações da vida social e coletiva, desde os Serviços de Saúde às
Repartições Públicas, dos Correios ao Restaurante ou ao Café, etc., todos nós, com mais ou
menos tempo de espera, temos direito a um atendimento personalizado e o mesmo não
pode acontecer na Escola? Esta, em regra, continua a ter dificuldade em ultrapassar o
seu maior problema “atender a todos ao mesmo tempo, por atacado, como se todos
fossem um só, sem direito à individualidade, à singularidade e à diferença.”
Nesta conformidade, não admira que, desde sempre e ainda hoje, a responsabilidade
do insucesso escolar seja assacada ao aluno, à família ou ao estrato social. Porém, há
indicadores que põem em causa esta ideia. Haverá, certamente, muitas outras razões mas é
hoje dado como certo que a Escola não pode fugir à sua responsabilidade. Talvez, por essa
razão, se diga que a dúvida é a de saber se há insucesso escolar do aluno, como geralmente
é indicado, ou se não será antes um insucesso da Escola, por inabilidade e por
constrangimentos externos (quase sempre da máquina centralizadora da política educativa),
perante a velocidade e a complexidade da vida fora dela.
De qualquer modo, se a escola está mal e há muitos indicadores que o demonstram,
não poderão ser atribuídas responsabilidades somente à rigidez ou desfasamento dos
programas, ao desinteresse ou preguicite dos alunos. É preciso ir mais longe. Ir mais além.
Talvez seja necessário investigar muitas outras razões, para se encontrar o verdadeiro fio
da meada que é urgente começar a desenrolar, para bem dos nossos alunos e para nosso
próprio bem porque, com o sucesso de todos se melhora a qualidade de vida de toda a
sociedade e se desenvolve, num crescimento harmonioso, toda a Pessoa Humana.

-

17 -

Total de páginas: 79

PROJETO EDUCATIVO
Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

A mudança será efetiva se contribuir para um Desenvolvimento Pessoal e Social
mais consentâneo com o projeto de sociedade que continuamos a sonhar construir.
Que desenvolvimento?
Em presença da pergunta acima, seria mais atraente caminhar para o facilitismo de
nos centrarmos no bem-estar económico (que cada vez mais tende a ser aparente), no “ter
para poder”, que é a moda instalada. Mas será que o ter é mais importante que o ser?
Torna-se necessária a melhor atenção às estruturas e processos psíquicos ligados à
génese da pessoa, porque é através destes que o sujeito se torna ator, que se apropria de
outros papéis, que adquire uma identidade baseada na sua história pessoal e que se
autocontrola.
Para tal, as famílias já conhecem, ou se não conhecem deviam conhecer, as regras,
os valores e os procedimentos conducentes àquele desenvolvimento. Os currículos, numa
perspetiva de Inovação Curricular e Formação Pessoal e Social, já contemplam
componentes como: a educação ecológica, a educação do consumidor, a educação familiar,
a educação sexual, a prevenção de acidentes, a educação para a saúde, a educação para a
participação nas instituições, serviços cívicos e outros do mesmo âmbito.
Não faltam ideias para apostar e acreditar que o desenvolvimento pode ser um
crescer harmonioso. Pode ser estruturação e crescimento intelectual para servir o outro.
Pode ser pesquisa e descoberta de valores.
Que valores?
Pensando no assunto verificamos que, sob o ponto de vista Ético e Moral é sempre
problemático defender estes ou aqueles valores, dado que estes diferem de pessoa para
pessoa, de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. Porém, num País
democrático, desenvolvido, que queremos que seja o nosso, os valores da liberdade, da
democracia, da solidariedade, da tolerância, da justiça social, do respeito pelos direitos
humanos, pelos direitos dos animais e pela defesa do ambiente, assentes no princípio base
“faz aos outros o que queres que te façam a ti; não faças aos outros o que não queres
que te façam a ti”, são certamente os mais importantes.
O combate à pobreza e à exclusão, como fatores negativos de desenvolvimento da
Pessoa, permitirá obviar a situações de deficiente resolução desenvolvimental psíquica,
muito associada aos meios sociais, como o nosso, onde potencialmente imperam a
delinquência, a agressividade, a toxicodependência e a criminalidade em geral.
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Com estes princípios e estes valores o crescimento e desenvolvimento da pessoa
será, certamente, o motor incansável de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais
próspera.
Que sociedade?
As sociedades são um todo constituído pelas partes, em articulação harmoniosa,
numa homeostase permanente, para que o equilíbrio indispensável a esta organização
complexa se mantenha sempre nos níveis adequados.
As sociedades não são, desta forma, entidades abstratas. São, pelo contrário, muito
concretas e constituídas por todos os seus elementos, sem exceção, com iguais
responsabilidades direitos e deveres.
Assim, não parece conveniente que qualquer sociedade se possa dar ao luxo de
desperdiçar as potencialidades de cada um dos seus membros no que respeita ao contributo
e à constante construção e desenvolvimento pessoal e social. Desta forma,
independentemente dos mais ou menos capazes, necessário se torna, ajustar a cada um o
que melhor pode fazer para um contributo positivo, no sentido da construção de uma
sociedade mais justa, mais democrática e mais solidária.
A ser assim, não nos restarão muitas alternativas. Teremos que analisar, refletir e
debater o que nos divide, o que nos separa, mas também o que nos une e o que nos
congrega, para tentarmos criar, a partir da Família, da Escola e da Sociedade, as condições
psicofisiológicas para perfis comportamentais que conduzam ao desenvolvimento
integrado de todos, sem exceção. Para tal, precisamos, sem dúvida, de um corpo de
formadores, de formandos e de cidadãos, em geral, com perfis que se adequem a esta
perspetiva, ou melhor, que, responsavelmente, todos e cada um dos intervenientes seja um
forte contributo para atingir o objetivo centrado no (des)envolvimento.

Do educador
Considerando os pressupostos já referidos anteriormente, certamente que o modelo
de educador assentará em princípios de tolerância, de respeito pela diferença, de
solidariedade e de muita afetividade. Basear-se-á no conhecimento científico, mas também
no profissionalismo e no cumprimento rigoroso dos seus deveres profissionais. Deverá
ouvir tanto, ou mais, do que falar. Enfim, obedecerá a um perfil condizente com o saber
ser, o saber fazer e o saber estar.
O Educador será, assim, interventor, dinamizador, facilitador e organizador de todo
o processo educativo. Interventor, na medida em que induz à mudança de mentalidades, de
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atitudes, de comportamentos e seja motivador de novas aprendizagens. Dinamizador, de
pessoas e de grupos no sentido da ultrapassagem de conflitos, problemas e obstáculos, com
vista ao objetivo do desenvolvimento integrado de todos e de cada um. Facilitador, de
aprendizagens, porque auxiliar de descobertas e potenciador dos recursos disponíveis.
Organizador, na medida em que planifica, executa e avalia todo um percurso de
aprendizagens, de execução de tarefas próprias e dos outros, bem como, o
desenvolvimento intelectual e físico, no sentido do conhecimento e do ser social. Numa
palavra, não tem que ser missionário mas jamais poderá ser mercenário.

Do educando
Numa Escola Que Queremos Para Todos também ao educando são cometidas
grandes responsabilidades, ao mesmo tempo que se salientam os seus direitos e deveres.
De tal sorte que precisa de desenvolver todas as suas potencialidades e aumentar as
capacidades no sentido da sua otimização, como contributo para o sucesso pessoal,
educativo e social. É incentivado ao empenhamento nas tarefas. Ao respeito pelo outro,
quer se trate de par, professor ou funcionário. Ao respeito pela propriedade, que sendo da
instituição Escola, também é um pouco sua. À auto-organização como elemento social.
Estas e outras são condições indispensáveis ao desenvolvimento pessoal e coletivo já que,
todo o desenvolvimento narrativo do indivíduo decorre em contexto relacional, tendo como
referência o meio cultural do indivíduo.
O educando, nesta perspetiva de identidade própria e do conhecimento do outro, na
definição do Eu de cada um, constrói, necessariamente, um perfil que é facilitador de
integração social e de desenvolvimento pessoal.
Para além destes atributos não pode descurar o sentido da responsabilidade pela
preservação do património de que usufrui, nem deixar de sentir que toda a sociedade faz
um esforço para lhe proporcionar o dito desenvolvimento harmonioso e completo para,
num amanhã que está muito perto, se torne um cidadão consciente dos seus direitos e
deveres e contribuinte para uma sociedade mais igualitária e mais justa.

Do cidadão
É claro que um crescimento e um desenvolvimento pessoal, com base em
pressupostos como os que já enumerámos e outros, que sem serem mencionados, não
deixam de ser muito relevantes, tornará todos mais conscientes, mais ativos, mais
promotores do desenvolvimento coletivo.

-

20 -

Total de páginas: 79

PROJETO EDUCATIVO
Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

Não podemos deixar de nos sentirmos inquietos perante notícias como aquelas que
é frequente presenciar na televisão e lido nos jornais sobre o fenómeno da violência e da
delinquência que, com sinais de algum dramatismo, é vivido nalgumas escolas das áreas
suburbanas das nossas maiores cidades, e que, rapidamente, se tem vindo a expandir até
zonas onde não era previsível acontecer.
O que estará a acontecer? Será a personalidade dos adolescentes que se está a
desenvolver em circunstâncias desadequadas, onde o respeito pelo outro é coisa de
somenos importância? Será isso e, certamente, muito mais. A rutura com a Ordem ou a
Desordem estabelecida é, talvez, uma das formas de protesto juvenil. Mas, com certeza, a
desagregação da Família, o descrédito das Religiões, a falta de poder das Autoridades ou a
sua permissividade, a inoperância dos Políticos que a todos querem agradar na expectativa
da perpetuação do poder, mas também a Escola desinteressante e quase inútil para a vida e
a Televisão e o mundo da NET não estão isentos de responsabilidades.
Nesta conformidade, se é verdade que é à Família, à Escola e à Sociedade que
competem as responsabilidades de uma constante luta contra o comodismo, o egoísmo e a
desresponsabilização, também não é menos verdade que estas estruturas são constituídas
por cidadãos, o que nos leva a concluir, sem grandes reticências, que tais instituições serão
aquilo que for cada um dos seus membros, cada um dos seus trabalhadores, cada um dos
seus responsáveis, numa palavra, cada um de nós.
Refletir sobre o posicionamento do nosso País na União Europeia e verificarmos
que somos campeões de acidentes rodoviários, de alcoólatras, de abandono escolar com
níveis de escolaridade mais baixos, por oposição a um nível de vida posicionado no fim da
tabela classificativa naquele espaço geográfico, são razões mais do que suficientes para
abalarem a nossa autoestima, para dificultarem a vitória sobre a inércia que nos prende.
Acreditando que na educação estará a nossa saída deste estado de letargia, o
binómio Escola-Família terá de estar na origem do processo, encarando a urgência de
reencontrar o seu lugar, repensando a dinâmica do conhecimento e constituindo-se ele
mesmo como um desafio aos desafios, um agente de mudança que sabe aproveitar e
construir o universo de conhecimentos que é, no mundo contemporâneo, o centro dos
processos de transformação social e o verdadeiro recurso estratégico do desenvolvimento.
A Escola, por si, terá necessidade de uma práxis pedagógica enquadrada por estratégias
criativas, operativas e interativas que permitam a relação com o saber, apropriando-o,
transformando-o e produzindo-o ou potenciando o seu desenvolvimento, reinvenção e
realimentação.
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A própria educação tem de ser compreendida em complementaridade com outros
espaços do conhecimento, devendo caminhar para uma maior descentralização e
interatividade, que exige a participação de outras instituições, organizações e segmentos da
sociedade. A Escola, ao trabalhar com informações e com o saber, só tem a ganhar com a
conectividade a outras escolas, centros científicos, bancos de dados e instituições de
diversas áreas.
Consideramos que as novas tecnologias têm de ser encaradas pela Escola de uma
forma mais lúcida não só renovando equipamentos, mas também recorrendo a soluções de
educação virtual que alterem a conceção de sala de aula tradicional e impulsionem a
educação à distância, o que poderá implicar novos paradigmas educacionais, culturais e
tecnológicos. Não defendemos que se inunde de computadores as escolas, mas que se faça
uma verdadeira mudança cultural, que tenha em conta o fácil e rápido acesso ao saber,
graças ao ciberespaço. É urgente uma mudança da forma de ensinar e de educar, lidando
com as novas tecnologias, na mesma proporção em que estas transformam, continuamente,
o mundo. Daí, também, a necessidade de educar o pensamento, de formar um pensamento
que pense. Um pensamento que se abra à compreensão da essência das coisas.
Aceitando o desafio, queremos dizer, em jeito de conclusão, de que é pelo debate
reflexivo destas e doutras questões que, com o comprometimento da sociedade em geral,
criaremos a verdadeira Escola Para Todos, a verdadeira Escola Inclusiva, a Escola útil,
necessária, fundamental, prestigiada, aceite e valorizada por todos e que criaremos uma
Sociedade sem tragédias, em paz com os homens e com a Natureza.

 QUAL O DIAGNÓSTICO QUE FAZEMOS DA SITUAÇÃO EM QUE A
NOSSA ESCOLA SE ENCONTRA, FACE A ESSA MISSÃO E FUNÇÕES

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
Neste capítulo focaremos apenas, e de forma sintética, os dados considerados
relevantes na elaboração do Projeto Educativo.

MEIO ONDE A ESCOLA SE INSERE
Como foi referido anteriormente a nossa Escola deve ser entendida como uma
unidade orgânica com os mesmos órgãos de administração e gestão, constituída por várias
unidades físicas dispersas geograficamente. Das 2 unidades que a constituem, 1 localiza-se
na freguesia de Moncarapacho (a Escola Dr. João Lúcio – sede do Agrupamento e a Escola
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do 1.º Ciclo de Bias) e 2 na freguesia da Fuseta (Escola Básica do 1.º Ciclo da Fuseta e
Jardim de Infância da Fuseta).
As duas freguesias, Moncarapacho e Fuseta, pertencem ao concelho de Olhão,
Distrito de Faro que coincide com a província do Algarve, região mais ao Sul de Portugal
Continental.

BREVE CARACTERIZAÇÃO DAS FREGUESIAS

Moncarapacho (8 Km a NE da cidade de Olhão) – A vila de Moncarapacho é sede da
freguesia do mesmo nome desde 19 de Junho de 1471, quando foi desanexada da de S.
Tiago de Tavira, pelo bispo D. João de Melo, passando a fazer parte do Concelho de
Olhão. É a maior freguesia de Olhão, desde 1838. Situa-se a sul de Portugal Continental,
no Algarve, e faz fronteira a norte e este com os concelhos de S. Brás de Alportel e Tavira,
a oeste com o concelho de Faro, a sul com a Ria Formosa, contactando com todas as outras
freguesias de Olhão (Olhão, Quelfes, Fuseta e Pechão), principalmente a sul e a oeste.
Na freguesia existem os seguintes sítios: Vizinhanças, Cabeça, Poço das Figueiras,
Pereirinhas, Maragota, Murteira, Areias, Gião, Murtais, Belo Romão, Bias do Norte (onde
se localiza a Escola do 1.º Ciclo de Bias), Bias do Sul (onde se localiza a Escola Dr. João
Lúcio), Quatrim Norte, Quatrim Sul, Fornalha, Laranjeiro, Pés do Cerro, Barranco de S.
Miguel, Jordana, Pereiro, Foupana e Estiramanténs.
Na área da freguesia fica o cerro de São Miguel ou Monte Figo, que tem o seu ponto mais
alto a 449 m de altitude. Do cimo pode desfrutar-se de uma excelente vista panorâmica
que abrange toda a Ria Formosa desde o Ludo até Tavira. Nas faldas do cerro de São
Miguel há grutas dignas de atenção. A Este do cerro de São Miguel há outra colina, o
cerro da Cabeça, com 250 m de altitude, que também constitui um excelente miradouro
para contemplar as paisagens do Algarve. As áreas restantes dividem-se pelo barrocal
algarvio, que se caracteriza pela existência de árvores de sequeiro (amendoeiras,
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alfarrobeiras, oliveiras e figueiras) e também por arbustos aromáticos e algumas vinhas
(teve fama o vinho produzido com uvas da zona da Atalaia, próximo da Fuseta), e pela
planície litoral, com terrenos excelentes para pomares devido às boas possibilidades de
rega. Os cursos de água mais importantes são: a Ribeira do Tronco, que passa junto à sede
da freguesia, o Ribeiro das Ondas, a Ribeira da Fornalha, a Ribeira da Barria e a Ribeira do
Argel. As rochas mais importantes são os calcários, os arenitos e argilas, materiais recentes
e moles que permitem as condições necessárias ao desenvolvimento da agricultura. Tem
indústria de cerâmica, sendo muito apreciada a sua louça de barro vermelho.

O

povoamento da sua área é muito antigo como documentam os achados arqueológicos
existentes no seu Museu Paroquial, entre os quais podem ver-se instrumentos neolíticos e
uma pia árabe de singular valor arqueológico e histórico. A Igreja Matriz, do século XVI,
dotada do mais belo pórtico renascentista do Algarve e a Capela do Santo Cristo, do século
XVII, são monumentos sacros que merecem a nossa visita.
A história mais recente de Moncarapacho é marcada pela grande participação da
população no movimento da instauração da República (1910) e também pela participação
na 1.ª Grande Guerra Mundial e na Guerra Civil Espanhola, o que levou à necessidade de
criar novos nomes de ruas que lembrassem esses factos.
De entre as tradições da vila destacam-se as festas religiosas que se associam a
costumes populares: por exemplo, na Páscoa, as pessoas deslocam-se ao cerro da Cabeça
para comer o tradicional folar; também o Carnaval, festa popular muito antiga é
comemorada todos os anos.

Fuseta (10 Km ENE da cidade de Olhão) - Freguesia do concelho de Olhão. Segundo os
relatos históricos mais antigos datados de 1572, era conhecida por “Fozeta” (diminutivo de
foz) o que teria tido origem no facto de ali desaguar um ribeiro chamado “ribeiro do
tronco”. Nos princípios do século XVIII há referências a esta localidade como o lugar onde
moravam pescadores e sítio da praia de Moncarapacho, onde existia uma capela de Nossa
Senhora do Carmo edificada pelos próprios. De facto a Fuseta tem vivido sobretudo da
pesca e foi da pesca que nasceu, tendo por berço, muito provavelmente, algumas barracas
de junco fixadas pelos pescadores durante o Verão e posteriormente substituídas por casas
de adobe rebrilhantes de cal. É um facto que perto da Fuseta, junto à costa, encontram-se
as ruínas de Alfanxia, Aires, Bias e Cumeada, pequenos povoados que parecem recuar ao
reinado de D. João II. O primeiro sinal de vida comunitária que se conhece data de 1784,
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quando é feito o pedido de independência paroquial, petição que só veio a ser atendida em
1835.
Primeiro arraial de atuneiros, feito de humildes casebres de junco, a aldeia (hoje
vila) foi-se enraizando junto à ribeira do Tronco, que nasce a cerca de 15 Km no lugar do
Azinheiro no cerro de São Miguel. Vieram as construções de adobe, ficaram as paredes
rebrilhantes de cal. Lá estavam as açoteias e as platibandas construídas por via daquela
estranha tradição dos marítimos: «Se o meu vizinho constrói, eu também construo e há-de
ser em maior e mais enfeitado». Tradição que acabaria por desfigurar a Branca Noiva do
Mar quando chegou a moda dos azulejos industrializados para revestimento das paredes.
Por isso hoje se diz que as casas da Fuseta só vistas bem de longe é que nos fazem recordar
o branco de outros tempos e reconhecer a sua traça algarvia. O adro e a torre da Igreja
continuam a ser miradouro privilegiado sobre o casario e a Ria Formosa.
Não tem sido fácil a vida dos pescadores da Fuseta. No tempo do atum, a faina era
tão violenta que lhe chamavam a tourada do mar. Quando a pesca do bacalhau foi
apresentada como imperativo nacional, foram eles quem partiu para os mares gelados da
Terra Nova, em condições mais do que precárias. Meses e meses duravam as campanhas.
A festa da Nossa Senhora do Carmo, cujo dia litúrgico é 15 de Julho, assinalou durante
décadas o retorno dos bacalhoeiros. A substituir o bacalhau passaram os pescadores a
procurar a pescada nas águas da Mauritânia e de Marrocos. Hoje, a actividade pesqueira
resume-se, praticamente, à pesca do polvo e do choco e apanha de bivalves, conquilha,
ameijoa, berbigão e ostras, consequência da não celebração de acordos de pesca com
Marrocos.
Pela sua localização, abrigada dentro da Ria Formosa, a vila da Fuseta apresenta
óptimas condições para o florescimento da atividade turística. Tem em frente a Ilha da
Armona, com praias a perder de vista do lado do oceano, uma zona ribeirinha bem tratada,
com jardins e zonas pedonais, e um parque de campismo ocupado durante todo o ano. Nos
últimos anos verificou-se um aumento significativo do número de veraneantes que a
procuraram, o que contribuiu para a expansão do comércio e investimento na oferta de
alojamento.
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Indicadores

Fuseta

Moncarapacho Concelho de Olhão

Área (Km2)

0,36

75,19

126,82

População Residente, 2001

2.146

7.591

40.808

5.365,00

100,94

313,91

-29,31

37,57

10,86

0 – 14

12,5

14,1

16,0

15 – 24

13,4

12,2

14,0

25 - 64

51,9

53,7

53,1

65 e +

22,2

20,0

16,9

Densidade Populacional, 2001
Variação População, 1991/2001
(%)
Grupos Etários, 2001 (%)

A ESCOLA

BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS
Por indisponibilidade de dados relativos aos estabelecimentos do 1.º Ciclo e Jardim
de Infância, é-nos impossível fazer a história desses estabelecimentos de educação e de
ensino, no entanto, julgamos pertinente dar a conhecer alguns apontamentos relativos à
história da Escola Sede o que, de certo modo, reflecte as realidades daqueles
estabelecimentos e as aspirações das populações que têm servido.
A funcionar desde 1988 (início de actividades escolares: 26 de Setembro)6, a Escola
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário do Dr. João Lúcio fica localizada em
Bias do Sul (Lat.: 37º 3` 32`` N; Long.: 7º 45` 25`` W), na freguesia de Moncarapacho,
concelho de Olhão, distrito de Faro. Dista cerca de 6 Km da sede de freguesia e cerca de 2
Km da freguesia mais próxima - Fuseta, isolada numa zona rural e constituindo uma área
periférica, quer do concelho de Olhão, quer do concelho de Tavira. Construída numa área
de 25.200 m2, era inicialmente composta por 4 edifícios: 1 bloco administrativo, 3 blocos
de salas de aula e um campo de jogos ao ar livre. Denominada Escola Preparatória e
Secundária (C+S) da Fuseta, albergou no ano de início cerca de 500 alunos, distribuídos
por 8 turmas de 2.º ciclo do ensino básico e por 12 turmas de 3.º ciclo do ensino básico, 24

6

Portaria n.º 791/86, de 31 de Dezembro, Ministérios das Finanças e da Educação e Cultura (Portaria de
criação).
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não docentes e 46 docentes. Neste mesmo ano viu alterada a sua designação para Escola
Preparatória e Secundária (C+S) do Dr. João Lúcio7, figura prestigiada e de valor
excecional na Jurisprudência, Parlamento, Artes e Letras, e em virtude de um concurso de
ideias em que participaram ativamente os alunos, professores e pessoal não docente, viu-se
identificada pela insígnia que ainda hoje ostenta nos seus mais variados documentos.
No ano letivo de 1989/90, mediante proposta da Escola e posterior autorização do
Ministério da Educação8, a Escola C+S do Dr. João Lúcio vê incluída na sua oferta
curricular o ensino secundário diurno e o início do 3.º ciclo noturno (1.º ano do Curso
Geral dos Liceus), e ainda a constituição de uma turma de 2.º ciclo de ensino recorrente,
assegurando assim duas vertentes essenciais

no seu funcionamento - por um lado a

educação de jovens desde o 2.º ciclo até ao ensino pré-universitário, e por outro lado,
através dos cursos noturnos, a educação de adultos que assim puderam completar ou dar
continuidade aos seus estudos.
Como consequência desta crescente oferta curricular, que no ano lectivo de 1991/92
abrangia todo o ensino secundário diurno (10.º, 11.º e 12.º anos) e ainda a totalidade dos
cursos noturnos (1.º, 2.º e 3.º CGL; 1.º e 2.º CCL de índole literária), regista-se a primeira
alteração do edifício escolar que, a partir de Janeiro de 1993, passa a contar com mais um
bloco de salas de aula9. Foi no ano de 1996 que se concretizou aquilo que os órgãos de
gestão da Escola há tanto tempo vinham reivindicando: a construção do Pavilhão
Desportivo ao abrigo do Programa Desporto Escolar 200010, e que entrou em
funcionamento no ano letivo de 1996/1997.
No ano letivo 1993/1994, a população escolar deste estabelecimento de ensino
atingiu o seu valor mais alto – 1119 alunos.
Em 2000/2001, na sequência do Despacho de 20 de maio de 1999, de Sua
Excelência o Secretário de Estado da Administração Educativa, entra em pleno
funcionamento o Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio constituído pelos
seguintes estabelecimentos de educação e de ensino: a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos
com Ensino Secundário do Dr. João Lúcio(11) (Sede do Agrupamento), Escola Básica do 1.º
Ciclo da Fuseta, Escola Básica do 1.º Ciclo de Bias, Escola Básica do 1.º Ciclo de

7

Portaria n.º 658/88 de 29 de Setembro.
Despacho 30/SEAM/SERE/89 de 3 de Outubro.
9
Despacho 37/ME/93 de 23 de Abril
10
Despacho 90-A/ME/94 de 27 de Dezembro
8

11

De acordo com a tipologia definida pelo Despacho n.º 33/ME/91, de 26 de Março.

-

27 -

Total de páginas: 79

PROJETO EDUCATIVO
Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

Moncarapacho, Escola Básica do 1.º Ciclo da Maragota, Escola Básica do 1.º Ciclo do
Pereiro, Escola Básica do 1.º Ciclo de Estiramanténs, Jardim de Infância da Fuseta e
Jardim de Infância de Moncarapacho.
Em 27 de maio de 2002, por Despacho do Senhor Director Regional Adjunto da
DREAlg, foi homologada a criação do Agrupamento Vertical de Escolas de
Moncarapacho. A criação do referido Agrupamento implicou, a partir do ano letivo
2002/2003, uma nova configuração do Agrupamento com sede na Escola Dr. João Lúcio
que passou a incluir, para além da Escola Sede, as Escolas Básicas do 1.º Ciclo da Fuseta e
de Bias e o Jardim de Infância da Fuseta.
No ano letivo 2003/2004, por decisão da DREAlg, foi extinto o Ensino Secundário
Regular.
O Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio conta actualmente12 com 483 alunos,
distribuídos por 3 turmas do pré-escolar (Jardim de Infância da Fuseta), 7 turmas do 1.º
ciclo do ensino básico (5 turmas na Escola Básica do 1.º Ciclo da Fuseta e 2 turmas na
Escola Dr. João Lúcio), 6 turmas de 2.º ciclo do ensino básico, incluindo 1 turma de
Percursos Curriculares Alternativos e 1 turma PIEF Tipo 1, 9 turmas de 3.º ciclo do ensino
básico, incluindo 2 turmas do Curso de Educação e Formação, Tipo2, Manutenção em
Campos de Golfe, e 1 turma do Curso de Educação e Formação, Tipo2, Cozinha, 1 turma
dos 2.º e 3.º ciclos de Currículos Específicos Individuais e 1 Turma PIEF-Tipo2, 1 turma
do Curso Profissional de Técnico de Restauração, variante Cozinha-Pastelaria (11.º ano), 1
turma do Curso Profissional de Técnico de Restauração, variante Restaurante-Bar (10.º
ano) e 3 turmas, em regime noturno, incluídas na Rede de Educação de Adultos - Acções
Formativas: Português 2.ª Língua (2 turmas) e Informática (2 turmas), 38 não docentes e
73 docentes.
A população escolar do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio provém
maioritariamente da vila da Fuseta (63,5%) e das zonas rurais da freguesia de
Moncarapacho (30,4 %). Há ainda alunos (cerca de 6,1 %) provenientes de outras
freguesias do Concelho de Olhão (Olhão e Quelfes) e zonas limítrofes do Concelho de
Tavira (Arroteia, Livramento e Santa Luzia). A origem geográfica coloca os alunos em
determinados quadros familiares que, se em termos físicos reflectem a situação normal de
família nuclear (pai, mãe e irmãos – 88,3 % dos casos) composta por três a quatro
12

Dados actualizados em Outubro de 2009.
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elementos (58,1 % dos casos), em termos sociais e económicos traduzem a vocação
ocupacional típica das freguesias em questão: importância do sector primário da
agricultura e das pescas e do pequeno comércio e serviços (nas sedes das freguesias);
predominância de situações profissionais subordinadas, de baixos rendimentos/níveis de
escolaridade (48,9% dos pais têm como habilitação o 4.º/6.º ano de escolaridade, 0,96%
não sabem ler nem escrever e 4,5% sabem ler e escrever sem terem concluído o 4.º ano de
escolaridade). De facto, cruzando as informações de escolaridade dos pais, da sua profissão
e situação na profissão, verificamos que os alunos provêm, na sua maioria, de classes
sociais dominadas como é o caso do proletariado agrícola e industrial (trabalhadores rurais,
pescadores assalariados e operários da pequena indústria – 15,4% dos casos) e da pequena
burguesia tradicional (pescadores artesanais, pequenos comerciantes, trabalhadores por
conta própria da indústria e serviços – 49,3 % dos casos). OBS.: Num universo de 483
alunos, 219 são apoiados pelos Serviços de Ação Social Escolar, 155 – Escalão A e 64 –
Escalão B.

Projetos/Ações mais significativos da Escola 13
 Visita do Senhor Ministro da Educação, Roberto Carneiro – 1988.
 Corrida de Estafetas Fuseta -Moncarapacho-Fuseta –1988.
 Concurso “Emblema” – 1989.
 Criação do “Livro de Ouro” – 1989.
 Criação do Hino da Escola – 1989.
 Exposição Temática “25 de Abril” – (Homenagem a José Afonso) - Abril de 1989.
 Exposição Temática: “À descoberta da nossa gente – A Fuseta e a Pesca do
Bacalhau” realizada na Vila da Fuseta em junho de 1989.
 Feira do Livro – de 1989 a 2008.
 Olimpíadas da Matemática – de 1989/1990 a 2007/2008
 Criação do Jornal da Escola “O Farol” – 1990.
 Contributo para a elaboração do Projeto Definitivo do Pavilhão Desportivo – 1990.
13

Actualizado em Agosto de 2009.
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 Integração no Projeto Minerva – 1990.
 Criação da Associação de Estudantes – 1990.
 Criação da “Estudantina” – participação no Carnaval de Moncarapacho – 1990.
 Criação da “Marcha da Escola” – 1990.
 Contributo para a elaboração do Projeto que esteve na origem da construção do
Pavilhão Desportivo – outubro de 1990.
 Jogos Florais nas modalidades de Poesia, Canto, Pintura, Fotografia e Vídeo – 1990
e 1991.
 Realização do 1.º Baile de Finalistas – 1991.
 Definição da Visão da Escola – setembro 1992
 Definição da Missão da Escola – setembro 1992.
 Definição dos Valores da Escola – setembro 1992.
 Contributo para a elaboração do Projeto Definitivo da Ampliação da Escola – 1992.
 Campanha de Limpeza da Ria , Dunas e Praia (Ria Formosa – Fuseta) – Maio de
1993.
 Galardão “Professor João Horta” –

1.ª classificada do Desporto Escolar

(DREALG) – 1993/94.
 Apoio aos Pais e Encarregados de Educação interessados na criação da respetiva
associação – 1993.
 Criação da “Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos dos Alunos
da Escola C+S do Dr. João Lúcio” – 1993.
 Fornecimento de Equipamentos, Suportes Lógicos e Ações de Formação de Pessoal
Docente na utilização das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação para
fins educacionais – Candidatura ao Projecto FORJA no âmbito do PRODEP (GEP)
– Subprograma 1/Medida 1.3/FOCO – 1993.
 Candidaturas (aprovadas) ao Programa “Sistemas de Incentivos à Qualidade da
Educação” – Medida 5 (Desenvolvimento de Projectos Educativos e Pedagógicos
das Escolas em Áreas Prioritárias) – 1992 e 1993.

-

30 -

Total de páginas: 79

PROJETO EDUCATIVO
Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

 Construção do Auditório (obra idealizada e suportada financeiramente pela Escola)
– 1994.
 Integração desde 1993/94 na Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde
(PPES) – Escola Dr. João Lúcio, Escola Básica do 1.º Ciclo da Fuseta e Jardim de
Infância da Fuseta - 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/1999,
1999/2000 e como Agrupamento em 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004 e
2004/2005.
 Encontro com ... o Alto Comissário para o projeto VIDA, Padre Victor Feytor Pinto
– 1994.
 Visita do Sr. Secretário de Estado da Educação e do Desporto, Manuel Castro
Almeida – 1994.
 Galardão “Professor João Horta” –

1.ª classificada do Desporto Escolar

(DREALG) – 1994/95.
 Criação da Bandeira da Escola – 1995.
 Construção da Estufa (obra idealizada e suportada financeiramente pela Escola) –
1994/1995.
 Realização de sessões de simulação parlamentar e participação na Sessão
Parlamentar “A Escola e a Assembleia” nos anos lectivos de: 1995/96, 1996/97,
1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001,

2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,

2004/2005 e 2005/2006. Em 2006/2007, não participámos na Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens - Básico, mas fomos autores de duas das quatro medidas da
Recomendação apresentada pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Faro. Em
2007/2008, participámos na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens – Básico.
 Criação de uma turma de Currículos Alternativos (6.º Ano) – 1995/96.
 Primeira Escola visitada pelo Senhor Diretor Regional de Educação do Algarve,
Dr. António Pina – Maio 1996.
 Criação de duas turmas de Currículos Alternativos ( uma turma do 2.º Ciclo do
ensino Básico e uma turma do 9.º Ano) – 1996/97.
 Representação no Conselho de Acompanhamento dos Currículos Alternativos 1996/97.
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 Participação no Boletim “Contactos” do Departamento de Educação Básica –
1996/97.
 Contributo para a elaboração do Projeto Definitivo de reordenamento dos espaços
exteriores envolventes da Escola – 1996.
 Integração desde o ano letivo de 1996/97 no Programa Educação Para Todos
(PEPT 2000) - Escola Dr. João Lúcio, Escola Básica do 1.º Ciclo da Fuseta e
Jardim de Infância da Fuseta – 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999.
 Criação de uma Unidade de Inserção na Vida Activa – UNIVA – 1997
 Turma de Currículos Alternativos (2.º Ciclo) – 1997/98.
 Contributo para o projeto de ordenamento dos espaços exteriores /recreios (Zona
Sul do recinto escolar) - 1997.
 Criação do Galhardete da Escola – 1997.
 Concurso “Desenho de Capa” do segundo CD da Banda IRIS – 1997.
 Edição e lançamento do livro “No tempo da Mana Anica” da Professora Maria
José Fraqueza – 1997.
 1.ª Equipa Juvenis Femininos – Final Nacional de Ténis de Mesa – 1997.
 Campeão Nacional Individual (Juvenis Masculinos) – Final Nacional de Ténis de
Mesa – 1997.
 Representação Nacional no Torneio da ISF (Ténis de Mesa) – Bélgica 1997.
 1.º Prémio no Festival Amador da Canção promovido pela Escola Secundária de
Moimenta da Beira.
 Cerimónia de entrega de um veículo às Forças de Segurança (GNR) pelo Sr.
Governador Civil de Faro, no âmbito do programa “Escola Segura” – 1997.
 Plano de Evacuação e Emergência – 1997/1998.
 Criação do Troféu Fair-Play “Escola Básica 2, 3 e Secundária do Dr. João Lúcio”
(atribuído à equipa da Áustria no Torneio Mundial I.S.F. de Ténis de Mesa – Tavira
1998).
 1.º Festival da Canção “Chuva de Estrelas” para alunos do 2.º Ciclo do Ensino
Básico – 1998.
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 1.ª Classificada Seniores Masculinos no Campeonato Distrital por equipas (Ténis
de Mesa) - 1998/99.
 Vencedora da Taça Algarve - equipas em Seniores masculinos (Ténis de Mesa).
 2.ª Classificada no Campeonato Nacional de Seniores III Divisão - Zona Sul (Ténis
de Mesa).
 1.º Classificado Seniores Masculinos, 1.ª Categoria, no Campeonato Distrital
Individual (Ténis de Mesa) - 1998/99.
 1.ª Classificada Iniciados Femininos, no Campeonato Distrital Individual (Ténis de
Mesa) - 1998/99.
 1.º Classificado Individual em Seniores Masculinos, 1.ª Categoria, nas XII Horas de
Ténis de Mesa - 7.ª Edition Hayamonte - Huelva (Ténis de Mesa) - 1998/99.
 1.º Classificado em Infantis Masculinos, no Campeonato Regional Individual
(Ténis de Mesa) - 1998/99.
 1.º Classificado em Iniciados Masculinos, no Campeonato Regional Individual
(Ténis de Mesa) - 1998/99.
 Vencedora da Supertaça do Algarve - Ténis de Mesa - 1998/99.
 Criação de duas turmas de Currículos Alternativos (uma turma do 2.º Ciclo do
Ensino Básico e uma turma do 9.º Ano) – 1998/99.
 I Semana da Astronomia – 1998/99.
 Pedi-Paper da Ria Formosa – 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002,
2002/2003 e 2004/2005 e 2005/2006.
 Aprovação do Primeiro Regulamento Interno (de acordo com o Decreto-Lei n.º
115-A/98, de 4 de Maio) – 1998/99.
 Trabalhos de adaptação/melhoramento/embelezamento do parque escolar – de 1988
a 2008.
 Criação e Publicação do Site da Escola (1.ª Fase) – 1999/2000.
 Desenvolvimento de um Sistema de Informação (em rede) – de 1992 a 2008.
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 Programa comunitário SOCRATES, Sector COMENIUS, Ação 1: “Parcerias entre
estabelecimentos de Ensino” (Escola Básica do 1.º Ciclo de Bias e Escolas do 1.º
Ciclo da Finlândia, de Espanha e de Itália) 1998/2001.
 Programa comunitário SOCRATES, Sector COMENIUS, Ação 1: “Parcerias entre
estabelecimentos de Ensino” (Escola Básica do 1.º Ciclo do Pereiro e Escolas do
1.º Ciclo da Noruega, da Áustria e de França) 1999/2001.
 Exposição “Os Maios” (Local: Estrada 125) – Escola Dr. João Lúcio e Escola
Básica do 1.º Ciclo de Bias – Atividade realizada, com regularidade, no dia 1 de
Maio.
 Participação no Corso Carnavalesco de Moncarapacho – Atividade realizada, com
regularidade, pela Escola Básica do 1.º Ciclo de Moncarapacho.
 Criação de duas turmas de Currículos Alternativos (uma turma do 2.º Ciclo do
Ensino Básico e uma turma do 9.º Ano) – 1999/2000.
 Semana da Ciências – 1999/2000 a 2001/2002.
 Semana da Matemática – 1999/2000 a 2001/2002.
 Candidaturas (aprovadas) ao Programa “Ciência Viva” – (“Análise de Águas da
Ria Formosa” e “Estação Meteorológica”)– 2000.
 Candidatura (aprovada) ao Programa Ambiente promovido pelo Ipamb – (Projecto
de Educação Ambiental: “Eu, a minha Escola e os passarinhos”) – Escola Dr. João
Lúcio, Escolas do 1.º Ciclo do Pereiro e de Estiramanténs– 2000.
 Candidatura ao PRODEP III – Medida 9 – Projectos apresentados ”MATLAB –
Laboratório de Matemática” e “Ambientar nas TIC” – 2000.
 1.º Classificado em Juvenis Masculinos, no Campeonato Regional Individual
(Ténis de Mesa) – 1999/2000.
 Constituição do Agrupamento Vertical (por despacho de 20 de Maio de 1999, de
Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração Educativa) englobando os
seguintes estabelecimentos de educação e de ensino:
•

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos com Ensino Secundário Dr. João Lúcio
(Sede do Agrupamento);

•

Escola Básica do 1.º Ciclo da Fuseta;

•

Jardim de Infância da Fuseta;
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•

Escola Básica do 1.º Ciclo de Bias;

•

Escola Básica do 1.º Ciclo da Maragota;

•

Escola Básica do 1.º Ciclo de Moncarapacho;

•

Jardim de Infância de Moncarapacho;

•

Escola Básica do 1.º Ciclo do Pereiro;

•

Escola Básica do 1.º Ciclo de Estiramanténs.

 Aprovação do Primeiro Regulamento Interno do Agrupamento Vertical (de acordo
com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio) – 1999/2000.
 Constituição da Assembleia do Agrupamento (de acordo com o Decreto-Lei n.º
115-A/98, de 4 de Maio) – 1999/2000.
 Constituição do Conselho Executivo do Agrupamento (de acordo com o DecretoLei n.º 115-A/98, de 4 de Maio e Lei n.º 24/99, de 22 de Abril) – 1999/2000.
 Criação de duas turmas de Currículos Alternativos (uma turma do 7.º Ano e uma
turma do 9.º Ano) – 2000/2001.
 Semana Azul – 2000/2001.
 Projeto “Análise de águas da Ria Formosa” – 2000/2001 e 2001/2002.
 Construção da “Estação Meteorológica”- 2000/2001.
 Jogo do 24 (Matemática) – Participação nas finais distritais 2000/2001 e
2001/2002.
 1.ª Classificada Juvenis/Masculinos - Campeonato Regional (Ténis de Mesa) 2001.
 Visita do Bispo do Algarve, D. Manuel Madureira – 2001.
 Plano de Evacuação e Emergência (Reformulação) –2001.
 Repavimentação da Sala de Convívio e do Auditório – 2001.
 1.º Classificado em Juniores Masculinos, no Campeonato Regional

(Ténis de

Mesa) – 2001/2002.
 1.º Classificado em Juvenis Masculinos, no Campeonato Regional (Ténis de Mesa)
– 2001/2002.
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 1.º Classificado em Juvenis Masculinos, no Campeonato Regional Individual
(Ténis de Mesa) – 2001/2002.
 1.º Classificado em Juniores Masculinos, no Campeonato Regional Individual
(Ténis de Mesa) – 2001/2002.
 1.º Classificado em Infantis Masculinos, no Campeonato Regional Individual
(Ténis de Mesa) – 2001/2002.
 2.º Classificado em Juvenis Masculinos, no Campeonato Nacional/Equipas (Ténis
de Mesa) – 2001/2002.
 Candidatura ao PRODEP III – Medida 1 – Ação 1.2 (Percursos Diferenciados no
Ensino Básico (Projecto apresentado e aprovado) – 2002.
 Candidatura Nacional à Rede de Bibliotecas Escolares (Projecto apresentado e
aprovado) – 2002.
 Arranjos exteriores e outras intervenções diversas (Concurso Público para
adjudicação da empreitada –conclusão da Escola) -2002.
 Redefinição do Agrupamento Vertical com Sede na Escola Básica dos 2.º e 3.º
Ciclos com Ensino Secundário Dr. João Lúcio – 2002.
 Criação do Laboratório de Matemática – 2002.
 Participação no Estudo Nacional HBSC/OMS (Health Behaviour in School-aged
Children) - 2002 e 2006.
 Extinção do Ensino Secundário (1.ª fase – 10.º ano) – 2002/2003.
 Plano de Evacuação e Emergência (Reformulação) –2003.
 Candidatura ao PRODEP III – Medida 1 – Ação 1.2 (Percursos Diferenciados no
Ensino Básico (Projecto apresentado e aprovado) – 2003.
 Obras de conclusão do edíficio escolar (arranjos exteriores e outras intervenções)
através de concurso público realizado pela DREAlg – 2003.
 Participação no Campeonato Nacional/Equipas (Ténis de Mesa) – 2002/2003.
 Conclusão do Projecto da Turma de Currículos Alternativos (3.º Ciclo) – 2003.
 Edição em CD ROM da Ópera de Natal “ESTRELAS DE NATAL” - 2003.
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 Gabinete de Atendimento ao Aluno – 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005,
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
 Dia da Europa – 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e
2007/2008.
 Criação de um espaço coberto e instalação de bancos em betão na zona de recreio –
2003.
 Integração na Rede de Bibliotecas Escolares (Candidatura Concelhia) – 2003.
 Participação no Campeonato Nacional /Equipas (Ténis de Mesa) – 2003/2004.
 Reedição do Jornal da Escola “O Farol” – 2003/2004.
 Edição periódica do Jornal da Escola “O Farol” – 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007 e 2007/2008.
 Criação do Centro de Formação Desportiva (Ténis de Mesa) – 2003/2004.
 Centro de Formação Desportiva (Ténis de Mesa) – 2004/2005 e 2005/2006.
 Candidatura para a criação de Unidade de Transição (crianças dos 5.º e 6.º anos
com N.E.E. mais complexas) – 2004.
 Funcionamento da Unidade de Transição – 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e
2007/2008.
 Reformulação do Site da Escola – 2004 e 2007.
 Participação na “Mostra de Trabalhos – Projecto SAGAAA” – Quinta de Marim –
2004.
 Substituição das janelas das salas de aula da Escola Básica do 1.º Ciclo de Bias –
2004.
 Instalação de vidros de segurança nas janelas superiores da Sala de Convívio –
2004.
 Reapetrechamento da Sala INFLAB “Programa 1000 Salas TIC” – 2004/2005.
 Extinção do Ensino Secundário Regular – 2004.
 Criação do Clube de Xadrez - 2004/2005.
 Contributo para o projecto de reformulação do espaço da BE/CRE – 2004/2005.
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 Criação do campo de ténis (Projecto da Turma 9.º C) – 2004/2005.
 Reconstituição e recolocação do 1.º Painel Mural da Escola (Projecto de uma turma
do 9.º B do ano lectivo 1988/1989) – 2004/2005.
 Candidatura ao Projecto de criação de uma turma de Currículos Alternativos (turma
do 7.º Ano) – 2004/2005.
 Menção honrosa “Reportagem Parlamento dos Jovens” atribuída aos artigos
publicados no Jornal “O Farol”, relativos à participação na XI Sessão “A Escola e a
Assembleia” – 2004/2005.
 Obras de beneficiação do espaço da BE/CRE - 2005/2006.
 Reequipamento do Auditório – 2005/2006.
 Candidatura ao Concurso Ciência Viva VI (com o Projecto “Astronomia no nosso
dia-a-dia” aprovado) – 2005/2006.
 Instalação de vidros de segurança nas janelas superiores do Pavilhão Desportivo –
2006.
 Conclusão da vedação da área envolvente do Pavilhão Desportivo – 2006.
 Organização do XV ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
(ALgarMat 2006), realizado no dia 10 de março de 2006, na Escola Dr. João Lúcio.
 Candidatura ao Programa “Iniciativas Escolas, Professores e Computadores
Portáteis” (candidatura aprovada) – 2005/ 2006.
 Candidatura ao Projecto de constituição de uma turma com Percurso Curricular
Alternativo (turma do 8.º Ano) – Candidatura aprovada – 2005/2006.
 Participação no Estudo Internacional “mediAppro” (Apropriações dos novos
Media/ Jovens europeus dos 12 aos 18 anos) em colaboração com a Universidade
do Algarve – 2005/ 2006.
 Candidatura ao Plano de Acção para a Matemática (candidatura aprovada) –
2005/2006.
 Co-participação na elaboração de um Projeto de Constituição do PIEF (Programa
Integrado de Educação e Formação) – Tipo 1 (2.º Ciclo) – 2006.
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 Extinção do Ensino Recorrente Noturno (3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino
Secundário) – 2006.
 Participação na final da Competição Matemática Sub 12, na Universidade do
Algarve – 2007.
 Projeto eTwinning (Ação do Programa LifeLong Learning, da União Europeia)
entre a Escola Dr. João Lúcio e Joniskio “Ausros” Gimnazija ( Lituânia) – 2007.
 Candidatura ao Plano Nacional de Leitura (candidatura aprovada) – 2006/2007.
 Candidatura ao Projeto de constituição de uma turma com Percurso Curricular
Alternativo (turma do 5.º Ano) – Candidatura aprovada - 2007.
 Coparticipação na elaboração de um Projeto de Constituição do PIEF (Programa
Integrado de Educação e Formação) – Tipo 1 (2.º Ciclo) – 2007.
 Candidatura à criação do Curso de Educação e Formação, Tipo 2, Manutenção em
Campos de Golfe, no âmbito do Programa “Novas Oportunidades” - Candidatura
aprovada - 2007.
 Candidatura à criação do Curso de Educação e Formação, Tipo 2, Jardinagem e
Espaços Verdes, no âmbito do Programa “Novas Oportunidades” - Candidatura
aprovada – 2007 (não funcionou devido ao número reduzido de inscrições) .
 Candidatura à criação do Curso de Educação e Formação, Tipo 3, Cozinha, no
âmbito do Programa “Novas Oportunidades” - Candidatura aprovada - 2007.
 Candidatura ao PRODEP III – Medida 1 – Ação 1.2 (Percursos Diferenciados no
Ensino Básico – Curso de Cozinha (Projecto apresentado e aprovado) – 2007.
 Contributo para a elaboração do Projeto de adaptação dos Balneários/Vestiários de
apoio ao Polidesportivo a um espaço educativo destinado ao Curso de Educação e
Formação de Cozinha (Laboratório de Cozinha) – 2007.
 Criação do Laboratório de Cozinha – obra adjudicada pela DREAlg. – 2007.
 Instalação de equipamento informático, possibilitando o acesso à INTERNET em
todos os Blocos da Escola Dr. João Lúcio

(projeto idealizado e suportado

financeiramente pela Escola) – 2007.
 1.º Classificada (individuais femininos) – Campeonato Regional de Ténis de Mesa
(Desporto Escolar) – 2007.
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 1.º Classificada (equipas masculino e feminino) – Campeonato Nacional de Ténis
de Mesa (Desporto Escolar) – 2007.
 Equipa representante de Portugal nos jogos da FISEC (Federation Internationale de
L’Enseignement Catholique) – Internacional, realizado na Hungria, em Julho de
2007, onde obtivemos os seguintes resultados:
Equipas
Masculinas
Masculinas
Femininas
Pares
Masculinos
Masculinos
Femininos
Pares Mistos
Individuais
Masculinos

2.ª classificada
3.ª classificada
2.ª classificada
2.ª classificada
3.ª classificada
3.ª classificada
2.ª classificada
3.º classificado

 Instalação e alojamento em novo domínio da Webpage e Plataforma Moodle –
2007.
 Candidatura à criação do Curso de Educação e Formação, Tipo 3, Cozinha, no
âmbito do Programa “Novas Oportunidades” - Candidatura aprovada – 2008 (não
funcionou devido ao número reduzido de inscrições).
 Candidatura à criação do Curso de Educação e Formação, Tipo 2, Cozinha, no
âmbito do Programa “Novas Oportunidades” - Candidatura aprovada - 2008.
 Candidatura à criação do Curso Profissional de Técnico de Restauração de
Cozinha/ Pastelaria, no âmbito do Programa “Novas Oportunidades” - Candidatura
aprovada - 2008.
 Candidatura ao POPH

– Eixo Prioritário 8 – Algarve, nas Tipologias de

Intervenção: 8.1.2 Cursos Profissionais e 8.1.3 Cursos de Educação e Formação de
Jovens – 2008.
 Candidatura ao Projeto de constituição de uma turma com Percurso Curricular
Alternativo (turma do 5.º Ano) – Candidatura aprovada – 2008.
 Candidatura ao Projeto de constituição de uma turma com Percurso Curricular
Alternativo (turma do 6.º Ano) – Candidatura aprovada – 2008.

-

40 -

Total de páginas: 79

PROJETO EDUCATIVO
Agrupamento de Escolas Dr. João Lúcio

 Projeto eTwinning (Ação do Programa LifeLong Learning – União Europeia) com
o título “Física no dia-a-dia” – Parceria entre a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos
Dr. João Lúcio e Osnovna sola Simona Kosa Podbrdo, Eslovénia – 2007/2008.
 Ao Projeto “Física no dia-a-dia” foram atribuídas, em 2007/2008, as seguintes
distinções:


Melhor Projeto Inovador da Eslovénia pelo NSS (Serviço de
apoio nacional) da Eslovénia;



Selo de Qualidade eTwinning atribuído pelo NSS (Serviço de
apoio nacional) da Eslovénia;



Selo de Qualidade eTwinning atribuído pelo NSS (Serviço de
apoio nacional) de Portugal;



Selo Europeu de Qualidade atribuído pelo CSS (Serviço de
apoio central, sedeado em Bruxelas).

 1.º Classificada (equipas masculino e feminino) – Campeonato Nacional de Ténis
de Mesa (Desporto Escolar) – 2008.
 Equipa representante de Portugal nos jogos da FISEC – Internacional, realizado em
Malta, em julho de 2008, onde obtivemos os seguintes resultados:
Equipas
Masculinas
Femininas
Pares
Masculinos
Femininos
Pares Mistos
Individuais
Masculinos
Individuais
Femininos

2.ª classificada
2.ª classificada
2.ª classificada
3.ª classificada
2.ª e 3.ª classificada
3.º e 4.º classificados
2.ª classificada

♦♦♦♦♦
♦♦♦
♦
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CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO14

Espaços educativos e de apoio

CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS

Equipamento/Material Didáctico

14

Actualizado em Fevereiro de 2009.
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCOLAR15
(Alunos, Pessoal Docente e Pessoal Não Docente)

15

Actualizado em Novembro de 2008.
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REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE ESCOLAR E EXPECTATIVAS16
(Alunos, Pessoal Docente, Pessoal Não Docente e Pais/Encarregados de Educação)

16

Resultados apurados por aplicação de questionários aos alunos, professores, pessoal não docente e pais e
encarregados de educação, em Março de 2009. Indicadores de desempenho: Cooperação entre professores
(saber até que ponto os professores colaboram uns com os outros para além do que está previsto nos
normativos); Coesão e nível de participação (identificar os diferentes modos de intervenção nos processos
de decisão a nível da escola); Nível de qualidade e bem-estar (determinar o nível de conforto e bem-estar
das instalações da escola); Nível de satisfação (medir o grau de satisfação da comunidade educativa com a
escola).
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Cooperação entre professores
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Coesão e nível de participação
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Nível de qualidade e bem-estar
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Nível de satisfação
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 COMO VEMOS O NOSSO FUTURO
A Escola que temos responde mal aos anseios de hoje, responderá pior amanhã,
segundo os pessimistas. Como será a Escola de amanhã? Estará apta a preparar cidadãos
para um mundo em constante transformação, onde trabalho não significa emprego, onde a
sociedade é a do conhecimento e da informação? Conseguirá ensinar o mais difícil, uma
nova atitude, a de aprender sempre, não importa a idade, não interessa em que paredes?
Será suficientemente ousada e consistente para abandonar o modelo tradicional de
transmissão de saberes para, mais do que conhecimentos, desenvolver capacidades?
O nosso pensamento, arte e energia terão de ser canalizados para a «construção» do
cidadão do século XXI, que, ansiosamente, seja melhor que nós, e que é consensual
admitir que será aquele capaz de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
ser e aprender a viver com os outros.

PROJETO EDUCATIVO

CONHECER

FAZER

Aprender a ...

SER

VIVER COM OS OUTROS

Aprender a conhecer:


Desenvolvendo a capacidade de aprender a aprender exercitando a atenção, a

memória e o pensamento;


Despertando para uma atitude crítica, para a curiosidade intelectual, através da

reflexão, da análise e do questionamento;
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Promovendo o prazer de conhecer, de descobrir e compreender, valorizando

estratégias de aprendizagem que estimulem a autonomia e a educação ao longo da
vida.
Aprender a fazer:


Potenciando os conhecimentos e competências desenvolvendo a criatividade, a

inovação, a capacidade de iniciativa e a aptidão para o trabalho em equipa;


Ensinar a aplicar os conhecimentos e competências adquiridos preparando a sua

progressiva inserção na sociedade;


Desenvolvendo a capacidade de comunicar, de gerir e resolver conflitos tornando-

se agente de mudança comprometido com o bem comum;


Promovendo a aquisição de uma cultura científica que privilegie o domínio das

novas tecnologias;


Estimulando a construção do seu projeto de vida num mundo onde a rapidez das

mudanças se conjuga com a globalização.
Aprender a ser:


Promovendo o desenvolvimento integral e harmonioso da pessoa humana, nas

diferentes componentes física, intelectual, artística, moral e espiritual;


Alargando a visão do mundo, despertando para o universal, para a superação de si

mesmo, para a liberdade de pensamento, discernimento e imaginação, que potenciam o
desenvolvimento dos talentos tornando-os agentes da sua própria formação;


Interiorizando e assumindo valores que promovam a autonomia, o espírito crítico e

a formulação dos próprios juízos crescendo numa liberdade responsável;


Vivendo e testemunhando o compromisso de trabalhar na promoção de uma cultura

de Justiça, de Paz e de Integridade, desenvolvendo atitudes de cooperação, interajuda e
solidariedade.
Aprender a viver com os outros:


Promovendo a descoberta de si mesmo, passando à descoberta do outro e a uma

visão ajustada do mundo;
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Educando para o pluralismo transmitindo conhecimentos sobre a diversidade da

espécie humana, tomando consciência das semelhanças/diferenças, bem como da
interdependência que une as pessoas;


Desenvolvendo atitudes e capacidades de diálogo e de relacionamento interpessoal

promovendo relações de confiança, de cooperação e de amizade.

Estes são os pilares em que deverá assentar o nosso Projeto Educativo, para quatro
anos ou para oito anos ou, talvez, para ... cem anos. Não ficam daqui excluídos novos
públicos, não é apenas suposta a imagem duma aprendizagem concentrada num tempo – o
da infância e da juventude – num espaço – a Escola – confiada a um único
educador/professor ou a uma série sucessiva ou simultânea de professores únicos. Para os
que abandonaram cedo de mais a Escola ou que no decurso da vida sentem a necessidade
de aprender de novo, seja por razões profissionais ou por desejo próprio, devem poder ter
acesso a novas modalidades educativas.
Para todos aqueles que ainda não deixaram de acreditar, ..., a generalização das
oportunidades é (um)a condição de maior liberdade individual e de mais
humanidade.
O nosso Projeto Educativo será um projeto de educação para a cidadania – sendo
indispensável que na Escola haja cada vez mais espaços de reflexão, espaços de
participação e que permitam, a propósito da cidadania, abrir horizontes para que as nossas
crianças e jovens sejam amanhã cidadãos intervenientes (na medida das suas capacidades),
livres e responsáveis, garantindo nas suas comunidades uma mais positiva ligação entre a
liberdade e a responsabilidade com a própria solidariedade.
Acreditando que a autonomia gradual das escolas (é de bom senso não ter dúvidas
quanto à resposta a dar a “Mas para que é que uma escola quer autonomia, senão para gerir
o processo de ensino e aprendizagem e o currículo?”) e os processos de reorganização
curricular (no ensino básico) e de revisão curricular (no ensino secundário) potenciarão as
condições ambientais para, de forma séria e eficaz, combatermos “a imagem falsa de que
todos aprendem da mesma maneira, nas mesmas alturas” e provocarmos a motivação para
os professores passarem uma imagem diferente das várias áreas do saber, são razões que
justificam a visão que tivemos no princípio e que tem sido, ao longo dos anos, o farol que
nos tem mostrado o(s) caminho(s) para uma Escola cada vez melhor.
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 QUE PROBLEMAS PRIORITÁRIOS TEMOS PARA RESOLVER
•

Dificuldade em lidar com uma cada vez maior diversidade de situações;

•

Insucesso e abandono escolar;

•

Existência de um défice cívico entre as nossas crianças e os nossos jovens;

•

Existência de um grupo significativo de alunos com uma deficiente aquisição de
competências e conhecimentos ao nível da língua materna e da matemática;

•

Na educação básica as práticas não consideram a complementaridade e a
sequencialidade entre ciclos/falta de articulação e consistência entre os vários
ciclos;

•

Nas estruturas de orientação e apoio educativo não está institucionalizada uma
cultura de participação e cooperação;

•

Fraco envolvimento dos pais na vida escolar;

•

Falta de reconhecimento por mérito ou por serviços prestados à comunidade
escolar (situação mais sentida pelo pessoal docente e pelo pessoal não docente);

•

Binómio Escola-Autarquia – fraca eficiência e eficácia na resposta aos problemas
do pré-escolar e do 1.º ciclo;

•

Apetrechamento e valorização estética dos espaços educativos;

•

Inexistência de um “Observatório de Qualidade da Escola”.

 O QUE PRETENDEMOS/AMBICIONAMOS FAZER

(QUAL O NOSSO

PROJETO)

A necessidade de concertar os princípios e conceitos enunciados, planificar ações e
concretizar planos, ditou a urgência de se identificarem as metas e objetivos gerais para os
próximos 4 anos e sentimos (acreditamos) provavelmente válidos para múltiplos
quadriénios (a velocidade das mudanças das coisas da educação anda muito a par da
velocidade da mudança das mentalidades, a sua interdependência vêmo-la como uma
evidência), tendo em atenção, no momento da elaboração do presente documento, um facto
que constitui um constrangimento, um abalo na saúde da nossa instituição:
 Em 5 de dezembro de 2005, fomos alvo de um assalto que quase destruiu o
acumulado de trabalho e avanços desenvolvidos ao longo de 17 anos de vida (7
computadores furtados - 3 dos quais, utilizados pelos elementos do conselho
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executivo que continham grande parte do trabalho desenvolvido até então e a
destruição de muita documentação em suporte de papel, por atos de vandalismo
perpetrados por não identificados energúmenos). Em 6 de dezembro de 2005,
estávamos a funcionar «normalmente», «fingindo» que nada de anormal
acontecera, imbuídos do dever maternal/paternal para com as nossas crianças e
jovens, e conscientes de que a explicitação do nosso enfraquecimento, em resultado
do vil ataque, poria, com toda a certeza, obstáculos de difícil transposição, no
caminho por nós escolhido. Como era de esperar, as soluções foram encontradas no
interior da organização, graças à coesão e dedicação e trabalho do pessoal não
docente e de um número significativo de professores.

Entenderam-se as metas e objetivos gerais delas decorrentes como abrangentes, e
decorrentes da pergunta "o que pretendemos/ambicionamos fazer?”.
De seguida definiram-se os objetivos de desenvolvimento, que constituem
especificações dos objetivos gerais, limitando-os, clarificando-os em resposta à questão "o
que querem/podem as diferentes entidades/órgãos da Escola fazer, a partir de hoje para
concretizar os grandes objetivos?". São o ponto de partida para o estabelecimento de
estratégias e atividades, que os vários intervenientes integraram nos seus planos de
trabalho, contribuindo para o Plano Anual de Atividades.
Procura-se assim que o trabalho desenvolvido na Escola, a todos os níveis,
constitua um todo coerente e não apenas o somatório de atividades de cada órgão

ou

serviço, sem um corpo comum.

Estabeleceram-se as seguintes metas:



Criar condições facilitadoras da formação integral do
aluno e do seu sucesso educativo;



Melhorar

significativamente

a

ação

educativa

da

Escola, com reflexo nos resultados escolares dos
alunos;


Procurar soluções para uma educação cada vez mais
inclusiva;



Criar condições conducentes à assunção de maior
nível de autonomia;



Melhorar a visibilidade da Escola.
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Das metas acima enunciadas, decorrem os objetivos gerais que a seguir se enunciam:

 Valorizar a educação para a cidadania;
 Promover ações que contribuam para diminuição ao insucesso e abandono
escolares;
 Manter e reforçar um bom relacionamento pedagógico, proporcionando a
diminuição de problemas disciplinares graves;
 Diversificar a oferta educativa e formativa, tendo como públicos-alvo jovens e
adultos;
 Revitalizar os espaços físicos da Escola (interiores e exteriores);
 Equipar gradualmente a Escola com infraestruturas em domínios diversificados;
 Promover a formação de pessoal docente e não docente tendo em vista a
melhoria das suas competências profissionais decorrentes do Projeto Educativo;
 Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade escolar na vida
da Escola, promovendo o trabalho coletivo;
 Desenvolver uma dinâmica de avaliação do desempenho da Escola com o
objetivo de regular o seu funcionamento;
 Motivar os elementos da comunidade para uma participação ativa e cooperante
no processo educativo;
 Projetar para o exterior a imagem da Escola.
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
 Promover de forma regular e sistemática visitas de estudo ou outras atividades
coerentes com os objetivos definidos, que ampliem os benefícios educativos,
numa perspetiva de interdisciplinaridade;
 Promover atividades de complemento e enriquecimento curricular em horários
e condições que possibilitem o acesso a todos os interessados, de acordo com as
motivações dos alunos e as decorrentes do Projeto Educativo;
 Estimular a realização de trabalhos de projeto que permitam aos alunos a
aquisição de saberes trans e interdisciplinares e o desenvolvimento de
competências diversas, nomeadamente de pesquisa;
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 Sensibilizar os alunos para a importância da defesa do ambiente e preservação
da natureza e do património, para o gosto pela atividade física, para uma
alimentação saudável, para a educação rodoviária e para a educação sexual;
 Promover projetos em que os alunos possam recorrer à cultura veiculada pelos
pais;
 Desenvolver estratégias que possibilitem o contacto com outras culturas;
 Desenvolver estratégias de orientação e informação escolar e profissional com
os alunos, pais e professores, no que respeita à problemática que as opções
escolares envolvem;
 Promover atividades que permitam a aquisição de métodos e técnicas de estudo
: « aprender a aprender »
 Criar condições que possibilitem a realização de atividades lúdicas de ocupação
dos tempos livres que constituam um desafio cognitivo, estético e ético.
 Desenvolver estratégias concertadas para a superação do insucesso escolar dos
alunos com dificuldades de aprendizagem, nas turmas e nas disciplinas com
baixo nível de sucesso, envolvendo os órgãos e serviços considerados
necessários;
 Desenvolver estratégias que possibilitem a integração dos alunos com
necessidades educativas especiais, de acordo com as suas capacidades e
necessidades;
 Desenvolver estratégias de aplicação do regime disciplinar dos alunos,
conducentes à prevenção de situações problemáticas;
 Renovar o equipamento e apetrechar adequadamente as salas de aula;
 Promover a manutenção e melhoria do edifício escolar;
 Continuar a desenvolver e enriquecer o plano de dinamização da Biblioteca/
Centro de Recursos Educativos;
 Criar condições para garantir a segurança na Escola, nomeadamente, no que diz
respeito a precauções com o espaço físico para prevenir acidentes, supervisão
constante para evitar acidentes, planos e treino de alunos e de pessoal para
intervenções de emergência;
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 Organizar um plano de formação, a partir do inventário das necessidades e das
áreas de interesse prioritárias do Projeto Educativo, em colaboração com o
Centro de Formação de Associação de Escolas de Faro/Olhão “Ria Formosa”17;
 Incentivar programas de informação/formação e espaços de diálogo para
assuntos de interesse da comunidade escolar;
 Estimular a participação dos alunos, nomeadamente através dos seus órgãos
representativos;
 Ensaiar processos alternativos de organização das turmas e de metodologia de
elaboração dos horários;
 Criar um Observatório de Qualidade da Escola;
 Desenvolver e criar novos canais de comunicação entre os vários
estabelecimentos de educação e de ensino que constituem a Escola
(Agrupamento), e entre estes e a comunidade;
 Promover o diálogo da Escola com a família, através de espaços de caráter
informal (festas, feiras, colóquios e debates que promovam o encontro e a
discussão aberta sobre temas pertinentes para a concretização do Projeto
Educativo);
 Melhorar a cooperação Escola-Família, promovendo a ampla, rigorosa e
atempada informação sobre todas as atividades desenvolvidas na e pela escola;
 Melhorar a cooperação Escola-Comunidade, promovendo o diálogo constante
entre os órgãos de gestão e todos os elementos da comunidade educativa,
nomeadamente a Autarquia, no sentido de otimizar todos os recursos
disponíveis para a formação integral dos alunos;
 Desenvolver projetos em articulação com os serviços culturais e sociais da
comunidade;
 Inventariar as possibilidades de estabelecimento protocolos com diversas
entidades (Autarquia, Serviços de Saúde e Segurança Social, Centro de
Emprego, Tribunal de Menores, etc.) no sentido de apoiar na resolução dos
problemas do meio familiar dos alunos;
 Desenvolver e instituir formas de comunicação regular com a comunidade;
 Envidar esforços no sentido de suprimir as barreiras físicas que impeçam que
todos os alunos tenham acesso a todo o espaço escolar;

17

Atualizado em agosto de 2008.
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 Sensibilizar a autarquia, para o desenvolvimento de projetos de embelezamento
dos espaços escolares, como fator fundamental para se gostar da escola e criar
laços de pertença;
 Estimular a candidatura dos docentes, ou equipas de docentes, a projetos e
programas capazes de gerar inovação e otimizar os recursos da Escola;
 Estimular todos os projetos que promovam a contextualização local do
"curriculum" bem como a sua articulação interdisciplinar, como forma de
aproximar os conteúdos programáticos ao meio conhecido pelos alunos;
 Estimular o contacto das crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo com a Escola
sede, nomeadamente através do seu envolvimento em atividades, desportivas,
culturais, etc., promovidas ou realizadas na Escola Dr. João Lúcio;
 Dinamizar campanhas ou projetos que promovam a sensibilização dos alunos e
dos encarregados de educação para temáticas como a violência, o álcool, o
tabagismo e outras drogas, a higiene e limpeza, a educação para a saúde e os
comportamentos interpessoais e cívicos;
 Dar continuidade às atividades de Desporto Escolar, principalmente ao nível da
atividade interna, em articulação e complementaridade com a disciplina de
Educação Física como estratégia promotora da saúde e do bem-estar dos
alunos;
 Promover a participação dos alunos na vida da Escola, como forma de
aprendizagem de participação democrática e estímulo do exercício da
autonomia, do sentido crítico, do espírito de diálogo e da criatividade;
 Promover concursos, abertos a toda a comunidade educativa, para a criação dos
prémios de reconhecimento por mérito ou por serviços prestados, previstos no
Regulamento Interno.

 QUE ESTRATÉGIAS VAMOS DESENVOLVER (COMO NOS VAMOS
ORGANIZAR)

Feita a identificação, sistematização e definição de prioridades e dos campos de
atuação, seguir-se-á depois a definição da sua estrutura organizacional, inserida numa
perspetiva de constante avaliação e atualização.
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Nesta fase evolutiva da construção progressiva do Projeto Educativo, o Conselho
Pedagógico aprovou a sistematização de 3 grandes áreas/domínios, consubstanciados nos
programas "Melhoramento das condições físicas e ambientais da Escola", "Planos de
Prevenção e Emergência dos estabelecimentos de educação e de ensino do
Agrupamento", “Aventuras para a mudança18”, " Instrumentos de regulação e de
visibilidade” e “Educação para a Cidadania”, e que decorrem dos pareceres e
contributos dos diversos coletivos que constituem o Conselho Pedagógico, projetadas por
um conjunto de medidas que deverão vir a ser desenvolvidas.
Considerando os três grandes domínios de competências da Escola19: o domínio
institucional, o domínio pedagógico e o domínio administrativo/organizacional, são
propostos os seguintes programas de ação:

Domínio institucional

 Programa 1 "Melhoramento das condições físicas e ambientais da Escola "
 Medida 1 "Ampliação da Casa da Guarda/Portaria da Escola Sede"
 Medida 2 "Construção de uma área de serviço no Laboratório de
Cozinha"
 Medida 3 "Criação de Sala Polivalente e de Sala de Refeições na Escola
do 1.º Ciclo da Fuseta"
 Medida 4 "Apetrechamento e Conservação do Jardim de Infância,
Escolas do 1.º Ciclo e Escola Sede"
 Programa 2 "Reorganização do Agrupamento"
 Programa 3 "Plano Tecnológico da Educação"
 Programa 4 "Planos de Prevenção e Emergência dos estabelecimentos de
educação e de ensino do Agrupamento "
18

A designação original era “Aventuras de sucesso”.
O domínio institucional abrange funções de articulação vertical e horizontal da Escola com outras
instituições (dimensão externa). A ligação da Escola à Administração Educativa é um caso típico de
articulação vertical; já a relação Escola com outras instituições da comunidade se enquadra nas funções de
articulação horizontal. Para além da anterior dimensão externa, há também uma dimensão interna relacionada
com o clima da Escola no sentido da existência ou ausência de princípios de tolerância, respeito mútuo,
liberdade de opinião, cooperação, etc.
O domínio pedagógico ou técnico tem a ver especificamente com as atividades de natureza educativa no que
diz respeito a funções de programação curricular, gestão de tempo e espaços, formação e outros critérios
pedagógicos, em relação às quais é necessária especialização adequada. Envolve as funções gerais de
orientação pedagógica e de formação.
19
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Domínio pedagógico
 Programa 5 “Aventuras para a mudança”
 Medida 1 – “Diversificação da Oferta Educativa”
•

Procurar respostas educativas para os alunos do 2.º Ciclo, cuja idade não

permite a frequência de Percursos Curriculares Alternativos;
•

Procurar dar resposta às necessidades educativas e formativas dos jovens

que, tendo atingido os 15 anos de idade sem a conclusão da escolaridade
obrigatória, se encontram numa situação de potencial abandono escolar, quer por
fatores individuais (atração precoce pelo trabalho, rejeição da escola por
sentimentos de baixa autoestima e frustração, etc.) quer por fatores externos
(baixo nível sócio-económico e reduzida escolaridade dos pais, desadequação
dos conteúdos programáticos como meios de obtenção de competências de vida,
reduzida valorização da escola pelas famílias e pelos alunos, etc.) – Apresentar
candidaturas a Cursos de Educação e Formação e Cursos Profissionais
inexistentes no Concelho de Olhão (nas áreas de Floricultura e Jardinagem e
Hotelaria e Restauração);
•

Existindo um número significativo de jovens (ex-alunos) que perderam a

oportunidade de concluírem o ensino secundário, em consequência da extinção,
em 2004, daquele nível de ensino nesta Escola, consideramos nossa obrigação
procurar soluções que respondam às necessidades daqueles jovens.
Soluções possíveis (atendendo à atual política da DREAlg sobre a rede escolar):
- Celebrar protocolos com o IEFP para o funcionamento de alguns dos
seus cursos de nível secundário, neste estabelecimento de ensino.
- Apresentação de candidatura ao funcionamento de um curso
profissional (sem concorrência no Concelho de Olhão), no âmbito da
rede escolar a aprovar pela DREAlg.

 Medida 2 – “ Construir o Projeto Educativo, construindo o Projeto
Curricular”
Considerando os dados da análise do contexto, o currículo nacional, o(s) modelo(s)

O domínio administrativo/organizacional envolve as habituais funções gerais de gestão de recursos
humanos, gestão financeira e orçamental, gestão de equipamentos e gestão de serviços de apoio.
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de avaliação, as orientações curriculares, no caso do pré-escolar, as competências
essenciais definidas para cada ciclo e os princípios orientadores e metodológicos
que enformam o Projeto Educativo, e decorrente deste, o Projeto Curricular da
Escola deverá ser um documento dinâmico que contemple, entre outros, os
seguintes aspetos:
•

A ambição estratégica que estrutura o projeto (em termos da especificidade

da oferta face à população);
•

O papel de cada área disciplinar/disciplina para a consecução dos objetivos

gerais da educação pré-escolar, do ensino básico e de cada um dos seus ciclos e do
ensino secundário (se a opção for a continuidade);
•

Explicitação das aprendizagens específicas que esta Escola pretende integrar

no currículo nacional;
•

Os objetivos/conteúdos essenciais (o quê e para quê ensinar e a quem ensinar);

•

Os objetivos/conteúdos de cada área disciplinar/disciplina que respondam às

prioridades do Plano Anual de Atividades;
•

A organização dos conteúdos e a abordagem metodológica (quando e como

ensinar);
•

Indicação clara da concretização de estratégias previstas – Como vamos fazer?
- a nível da escola e das aulas, no plano curricular;
- a nível organizativo/funcionamento;
- a nível dos espaços e dos tempos;
- a nível do trabalho conjunto dos professores;
- a nível de formação – interna e externa.

•

Os projetos a desenvolver na Área de Projeto;

•

O plano das atividades de enriquecimento curricular;

•

Outras atividades/projetos;

•

Previsão de resultados esperados em termos de melhoria da aprendizagem dos

alunos.
•

Previsão/explicitação dos mecanismos de avaliação/verificação/controlo

(como e quando avaliar);
•

Calendarização de tempos e modos de apreciação e reformulação do

desenvolvimento do projeto;
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Fundamentação das opções feitas (porquê).

•

 Medida 3 - “ Passar de executor, a decisor e gestor de currículo. E por
que não ... com os que ficam, quando outros partem“
Que formação os professores/educadores e os demais técnicos de educação precisam para
desempenharem a sua profissão com o domínio das competências essenciais para o sucesso da
sua ação educativa, i.e., do Projeto Educativo, onde e como se adquirem? Quem forma para
elas?

PLANO DE FORMAÇÃO
1. Interformação
Atividades de formação periódicas relativamente ao processo de gestão curricular de

•

cada turma, a dinamizar pelos próprios professores envolvidos, em regime rotativo.
Áreas Possíveis:



Análise de uma das dimensões que está ser trabalhada na turma.



Aprofundamento de uma das estratégias de ensino que está a ser usada.



Análise dos modos de avaliação.

Discussão do processo de trabalho entre os professores – sistematização dos ganhos e

•

dificuldades;
Divulgação – Produção de pequenos artigos ou quadros-síntese que possam circular

•

policopiados. Possibilidade de publicação no Jornal ou no Site da Escola .

2. Formação interna

•

Programação de ações de formação temáticas a cargo de professores da Escola –

abertas a todos os colegas ou a núcleos mais restritos, ou alargadas a outras escolas:
 no campo das ciências da educação;
 nas áreas científicas ligadas às disciplinas curriculares;
 em domínios culturais, artísticos e científicos não diretamente ligados às
disciplinas curriculares.
•

Organização interna de formações, em voluntariado, com estrutura de círculo de
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estudos ou oficina, para acompanhar grupos envolvidos na gestão curricular (incidência
sobre aspetos particulares ou globais) – supervisionado por docente(s) da Escola e/ ou
com apoio de um investigador externo.
Criação da prática de sessões informais (por exemplo, num dia fixo de cada mês, ou

•

com outra periodicidade) de discussão de artigos recentes, um livro recente, etc. –
apresentação e moderação por um docente que tenha escolhido a publicação para o
debate.

3. Formação externa

Levantamento de campos temáticos ou problemas suscitados pelo desenvolvimento

•

do trabalho curricular da escola:
 convite a especialistas para sessões e para dinamização de debates;
 organização de um ou dois cursos por ano sobre um tema .
Institucionalização da figura do “amigo crítico” – investigador – formador externo

•

a trabalhar com a escola (ou com grupos restritos) no acompanhamento informal da sua
atividade.
Inventariação das necessidades de formação de docentes e não docentes, com o

•

objetivo de propor ações de formação a integrar no Plano de Ação do Centro de Formação de
Associação de Escolas de Faro/Olhão “Ria Formosa”.

 Programa 6 "Educação para a Cidadania"
•

Promover de forma regular e sistemática visitas de estudo ou outras atividades
coerentes com os objetivos definidos, que ampliem os benefícios educativos, numa
perspetiva de interdisciplinaridade;

•

Promover atividades de complemento curricular em horários e condições que
possibilitem o acesso a todos os interessados, de acordo com as motivações dos
alunos e as decorrentes do Projeto Educativo;

•

Estimular a realização de trabalhos de projeto que permitam aos alunos a aquisição
de saberes trans e interdisciplinares e o desenvolvimento de competências diversas,
nomeadamente de pesquisa;

•

Sensibilizar os alunos para a importância da defesa do ambiente e preservação da
natureza e do património, para o gosto pela atividade física, para uma alimentação
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saudável, para a educação rodoviária e para a educação sexual;
•

Promover projetos em que os alunos possam recorrer à cultura veiculada pelos
pais;

•

Desenvolver estratégias que possibilitem o contacto com outras culturas;

•

Criar condições que possibilitem a realização de atividades lúdicas de ocupação dos
tempos livres que constituam um desafio cognitivo, estético e ético.

•

Estimular a participação dos alunos, nomeadamente através dos seus órgãos
representativos;

•

Promover o diálogo da Escola com a família, através de espaços de caráter informal
(festas, feiras, colóquios e debates que promovam o encontro e a discussão aberta
sobre temas pertinentes para a concretização do Projeto Educativo);

•

Desenvolver projetos em articulação com os serviços culturais e sociais da
comunidade;

•

Inventariar as possibilidades de estabelecimento protocolos com diversas entidades
( Autarquia, Serviços de Saúde e Segurança Social, Centro de Emprego, Tribunal
de Menores, etc.) no sentido de apoiar na resolução dos problemas do meio familiar
dos alunos;

•

Estimular a candidatura dos docentes, ou equipas de docentes, a projetos e
programas capazes de gerar inovação e otimizar os recursos da Escola;

•

Estimular o contacto das crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo com a Escola sede,
nomeadamente através do seu envolvimento em atividades, desportivas, culturais,
etc., promovidas ou realizadas na Escola Dr. João Lúcio;

•

Dinamizar campanhas ou projetos que promovam a sensibilização dos alunos e dos
encarregados de educação para temáticas como a violência, o álcool, o tabagismo e
outras drogas, a higiene e limpeza, a educação para a saúde e os comportamentos
interpessoais e cívicos;

•

Dar continuidade às atividades de Desporto Escolar, principalmente ao nível da
atividade interna, em articulação e complementaridade com a disciplina de
Educação Física como estratégia promotora da saúde e do bem-estar dos alunos;

•

Promover a participação dos alunos na vida da Escola, como forma de
aprendizagem de participação democrática e estímulo do exercício da autonomia,
do sentido crítico, do espírito de diálogo e da criatividade.
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Domínio administrativo/organizacional

 Programa 7 " Instrumentos de regulação e de visibilidade"
 Medida 1 "Criação do Observatório de Qualidade da Escola"
 Medida 2 "Atualização e criação de páginas do Site da Escola"
 Programa 8 "Organização e funcionamento da Escola"

 QUE AVALIAÇÃO A FAZER
A assunção do Projeto Educativo como instrumento de mudança, não dispensa um
processo avaliativo que nos permita ajuizar da sua coerência com os objetivos e as
finalidades da educação, a pertinência das ações nele inscritas e da sua eficácia face aos
efeitos desejados. Assim, a avaliação deverá contemplar duas dimensões: o
desenvolvimento do próprio projeto e os resultados alcançados.
A avaliação do processo, a realizar anualmente (nos momentos que forem
considerados necessários) pelos elementos do Conselho Pedagógico com competências de
coordenação, deverá fornecer informações, sob a forma de relatório, sobre a concretização
do Plano de Atividades, focando, entre outros:

-

a realização das atividades previstas e não previstas e participantes
envolvidos;

-

o grau de pertinência face aos objetivos do Projeto Educativo, bem
como o grau de consecução desses objetivos;

-

a apresentação de sugestões para a próxima etapa de desenvolvimento
do Projeto Educativo (que permitirão a continuidade, a mudança ou a
reformulação do Projeto).

Os relatórios periódicos e final de execução do plano anual de atividades,
elaborados pelo Diretor, serão sujeitos à apreciação do Conselho Geral, com o objetivo de
se proceder à regulação do desenvolvimento do Projeto.
A avaliação dos resultados do Projeto Educativo, no final de cada de um dos
momentos referidos no ponto METODOLOGIA E CALENDARIZAÇÃO DAS FASES
DE IMPLEMENTAÇÃO, obriga à construção de um sistema de avaliação, com a
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definição de critérios e indicadores específicos para a avaliação dos objetivos, bem como
dos instrumentos de recolha de informação.
O processo de avaliação dos efeitos produzidos pelo Projeto Educativo na
qualidade do processo educativo e do funcionamento da Escola não deve confundir-se com
o sistema de monitorização de desempenho da Escola previsto no próprio projeto. A
criação de um Observatório da Qualidade da Escola, permitirá a recolha de informações
complementares às da avaliação do projeto, informações essas preciosas para que se
proceda ao diagnóstico da situação da Escola, ponto de partida para a elaboração do
próximo Projeto Educativo.

 CALENDARIZAÇÃO DAS FASES DE IMPLEMENTAÇÃO
Anos Letivos

Programas

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Programa 1
Medida 1
Medida 2
Medida 3
Medida 4
Programa 2
Programa 3
Programa 4
Programa 5
Medida 1
Medida 2
Medida 3
Programa 6
Programa 7
Medida 1
Medida 2
Programa 8
Previsão de duração
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 DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Entendendo-se o Projeto Educativo como um documento fundamental da política
interna da Escola, torna-se premente a sua apresentação/ divulgação quer junto dos alunos,
docentes e pessoal não docente, quer junto dos pais e encarregados de educação, e outras
entidades exteriores à Escola que com esta queiram estabelecer ligações de ordem social,
pedagógica, financeira, etc.
Assim, depois de aprovado pelo Conselho Geral, a apresentação do Projeto
Educativo será feita, através de documento escrito, da seguinte forma:
1. Na primeira reunião a realizar no ano letivo de 2009/2010 será entregue:
a) a todos os membros do Conselho Geral;
b) a todos os membros do Conselho Pedagógico.
2. A partir do mês de setembro, o Projeto Educativo estará disponível para consulta
permanente dos membros da comunidade escolar, no Site da Escola.
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