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1. Introdução  

 

“Fazer da EBI de Ponta Garça uma referência na vida de cada um.” 

 

“É na Escola que se constrói parte da identidade de ser e pertencer ao mundo; nela 

adquirem-se os modelos de aprendizagem, a aquisição de princípios éticos e morais que permeiam a 

sociedade; na Escola depositam-se expetativas, bem como as dúvidas, inseguranças e perspetivas 

em relação ao futuro e às suas próprias potencialidades”.  

(BORSA, 2007, p. 02).  

 

Na “construção” desta Escola é imprescindível um Projeto Educativo de Escola que seja a 

imagem antecipadora do caminho a seguir, de forma a conduzir à melhoria efetiva da realidade 

escolar. É um documento que estabelece a identidade própria de uma escola, com projeção no 

futuro, e que atua, de modo coerente, sobre a prática docente e a ação dos outros elementos da 

comunidade educativa.  

O presente plano de ProSucesso tem como intuito consagrar a orientação educativa da 

unidade orgânica, para os próximos anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e 

as estratégias segundo os quais a unidade orgânica se propõe cumprir a sua função educativa.  

Este Projeto Educativo surge assim da necessidade desta escola organizar um conjunto de 

princípios gerais e estratégias para alcançar as metas definidas, tendo em vista o cumprimento do 

seu propósito educativo, assumindo a sua identidade própria e materializando desta forma o que 

institui o Decreto Legislativo Regional n.º 13/2013/A, de 30 de agosto 

Deste modo, este plano de ProSucesso é sustentado pelo Projeto Educativo da EBI de Ponta 

Garça, pois este documento sintetiza a filosofia subjacente à dinâmica desta escola, na medida em 

que define os princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas características da sua comunidade 

educativa, conferindo-lhe coerência e uniformidade nas ações educativas, tornando-se, desta feita, 

no “tronco comum” de onde partem os vários projetos existentes nesta escola. 

Este plano de ProSucesso apresenta-se como uma oportunidade para a comunidade 

educativa refletir sobre a sua identidade e comprovar que a envolvência de todos os responsáveis no 

processo contribui de forma válida e construtiva para a formação de cidadãos conscientes dos 

desafios que o mundo de hoje lhes coloca. A envolvência de toda a comunidade educativa será a 

garantia do sucesso desta Escola que vive conscientemente o presente preparando-se para o futuro. 
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2. Caraterização do meio 

Ponta Garça é uma freguesia rural, que se localiza na zona central da costa sul da ilha de São 

Miguel. Dista cerca de 8,70 km da sede do município, Vila Franca do Campo, que engloba 6 

freguesias (de ocidente para oriente): Água d’Alto, São Pedro, São Miguel, Ribeira Seca, Ribeira 

das Tainhas e Ponta Garça. Em 1522, um violento terramoto causou um grande escorregamento de 

terras nas encostas sobranceiras à vila, incluindo-se aqui Ponta Garça, que soterrou a maior parte do 

povoado vizinho, destruindo o casario e milhares de pessoas, incluindo a sede de concelho.  

Tem 31,38km² de área e 3547 habitantes (2011), sendo a densidade populacional de 113hab/km², 

tendo diminuído um pouco desde o censo anterior, 113,9hab/km² (2001). Com as suas habitações, 

dispostas em banda quase contínua, é a maior freguesia dos Açores, em área e na extensão do seu 

povoado, que se desenvolve em ambos os lados de uma estreita e sinuosa estrada que a percorre de 

leste a oeste, sensivelmente paralela à costa por mais de 6 km.  

No brasão de Ponta Garça constam, o farol com lanterna vermelha, sobreposto pela balança, 

a espada e a garça branca. 
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A agropecuária, com destaque para a bovinicultura de leite, é a atividade económica 

dominante. Na ilha de São Miguel, a freguesia é apenas suplantada pelos Arrifes na quantidade de 

leite produzido e no número de bovinos vendidos. A construção civil e as atividades a ela ligadas, 

incluindo o fabrico e a comercialização de materiais de construção, tem vindo a ganhar expressão, 

empregando quase o mesmo número de trabalhadores que a agropecuária. O comércio, em especial 

o retalhista e os bares e cafés, têm alguma expressão na freguesia.Como património construído, 

temos a Ermida de Nossa Senhora das Mercês, situada no lugar de Grotas Fundas, datada do final 

do século XVIII; o Solar dos Botelhos da Senhora da Vida, a única casa senhorial do concelho, cuja 

origem remonta à fundação de Vila Franca do Campo, no século XV; o Farol de Ponta Garça, 

situado acima da zona da "Furada", proporciona uma das mais bonitas panorâmicas da ilha de São 

Miguel; a Ermida de Nossa Senhora de Lurdes, situada na Canada do Grotilhão, construída nas 

primeiras décadas do século XX, após repetidas aparições da Virgem a uma criança (de nome 

Virgílio) e a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, ainda hoje o orago da paróquia católica de Ponta 

Garça. 

Como património natural temos o Parque Florestal Cerrado dos Bezerros, situado na estrada 

regional entre Vila Franca do Campo e Furnas; a Praia da Amora, situada no lado nascente da 

freguesia; a Lagoa do Congro; a Lagoa dos Nenúfares; o Caminho Pedestre do Tufo, que liga as 

freguesias de Ponta Garça e Ribeira Quente; o Miradouro de Castelo Branco e Pico do Calvo, 

situado na estrada regional entre Vila Franca do Campo e Furnas e o Miradouro da Furada com a 

vigia da baleia, no centro da freguesia. 

 

3. Objetivos do plano de ProSucesso 

Os principais objetivos do plano de ProSucesso da Escola Básica Integrada de Ponta Garça 

são os seguintes: 

 - Contribuir para a Promoção do Sucesso Escolar (PSE) dos alunos através da melhoria da 

aquisição de conhecimentos, de competências e de capacidades, nomeadamente nas áreas de 

Português e Matemática, assentando nos valores presentes no Projeto Educativo de Escola; 

 - Assegurar a ocupação plena dos alunos em atividades educativas e de enriquecimento 

curricular; 

 - Promover a integração e a igualdade de oportunidades para todos os alunos com 

dificuldades de aprendizagem; 
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 - Promover a disciplina – evitar comportamentos incorretos dos alunos – dando especial 

relevo às atitudes e aos valores consagrados no Projeto Educativo de Escola. 

4. EIXO 1 - Foco na qualidade das aprendizagens dos alunos 

4.1. Projetos transversais 

4.1.1. Prof DA - Professores qualificados na resolução de dificuldades de aprendizagem 

Fundamentação: Dificuldades de aprendizagem demonstradas ao longo do ano pelos alunos do 1º 

ciclo, nomeadamente nas disciplinas de Português e Matemática; incapacidade por falta de 

formação dos encarregados de educação poderem apoiar os filhos; situação económica bastante 

complicada e incapacidade dos pais pagarem explicações com vista ao sucesso dos alunos; taxas de 

insucesso conforme mapas anexos não ao nível das retenções mas, ao nível das classificações 

internas a Português e Matemática; grandes dificuldades ao nível de desenvolvimento linguístico 

dos alunos do pré-escolar e que são transversais aos alunos do 1º ciclo o que faz com que os alunos 

tenham ainda mais dificuldades de aprendizagem. 

Ações a desenvolver: Dois docentes do quadro de escola serão afetados ao apoio regular e terão 

formação no âmbito dos professores DA. Solicitamos a colocação de mais um docente do grupo 110 

somente para fazer substituições nas faltas e impedimentos dos docentes titulares de turma e para 

apoio das turmas com Projeto Curricular Adaptado de nível de 1º ciclo uma vez que segundo o 

RGAPA, deixou de haver apoio pedagógico personalizado e estes, são alunos de vários níveis de 

ensino, com muitas dificuldades de aprendizagem. Pretendemos que sejam colocadas dois docentes 

do grupo 100 uma para apoio e substituições e outra, para desenvolver/implementar pelos alunos do 

pré-escolar, o projeto "Consciência Fonológica", alargando-o aos alunos do 1º ano de escolaridade. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Formação e acompanhamento ministrado 

pela Direção Regional da Educação; reuniões mensais com o Conselho Executivo por forma a aferir 

a qualidade do trabalho e a reformulação das estratégias de trabalho em prol do sucesso dos alunos. 

 

4.1.2. Ler Açores  

Fundamentação: Porque a literacia é um dos principais polos aglutinadores do plano ProSucesso, 

e como o conhecimento literário e hábitos de leitura dos alunos desta Unidade Orgânica é bastante 

deficitário, as atividades de enriquecimento literário desenvolvidas na biblioteca escolar serão uma 

mais-valia para o sucesso dos alunos. 
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Ações a desenvolver: Implementação do projeto "Newton gostava de Ler" da autoria da Ciência 

Viva da Universidade de Aveiro, cedida pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo à escola; 

Dinamização pela equipa da biblioteca escolar de atividades de leitura e outras no âmbito do 

trabalho desenvolvido pela Rede Regional de Bibliotecas Escolares; Projeto "Já sei Ler" destinado 

aos alunos do 1º ciclo e projeto "Leitura em vai e vem" para os alunos do pré-escolar estes dois, 

com a colaboração estreita dos encarregados de educação. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios periódicos da implementação 

dos projetos/atividades levadas a cabo. 

 

4.1.3. Programa de prevenção e combate à violência em meio escolar  

Fundamentação: Na Escola Básica Integrada de Ponta Garça, os registos de violência entre alunos 

são residuais e têm vindo a ser tratados de forma célere pelo Conselho Executivo. Os assistentes 

operacionais têm feito um trabalho meritório neste âmbito preventivo e dissuasor. 

Ações a desenvolver: Ações de sensibilização feitas em parceria com a Policia de Segurança 

Pública de Vila Franca do Campo; Criação de "Brigada de Vigilância” dos recreios por alunos dos 3 

ciclos de escolaridade. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatos semanais dos assistentes 

operacionais e das "brigadas de alunos" para que prontamente, sejam tomadas as medidas 

apropriadas pelo Conselho Executivo; contacto imediato aos encarregados de educação pelo 

Conselho Executivo relatando comportamentos/atitudes dos alunos para que em tempo próprio as 

medidas tomadas surtam efeito. 
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4.2. Projetos Específicos  

4.2.1. Programa “apoio mais-retenção zero”  

Fundamentação: Considerando que o 7º ano de escolaridade é aquele onde se verificou uma maior 

taxa de retenção/insucesso - 42,37% -; considerando que muitos alunos demonstraram ao longo do 

ano vários problemas de índole disciplinar; considerando que aquando de uma ação inspetiva levada 

a cabo pelo Sr. Inspetor Dr. Nuno Gomes nos foi proposto a constituição de turmas com menos 

alunos, decidimos que, ainda que só existam 45 alunos inscritos para o ano letivo de 2015/16 e pelo 

facto da escola receber transferências de alunos provenientes de outros estabelecimentos de ensino, 

seria conveniente constituir 3 turmas e implementar o Programa “apoio mais-retenção zero”, 

sabendo dos riscos que acarreta a implementação deste programa, na medida em que existem alunos 

que revelam algum absentismo escolar e interesses bastante divergentes dos escolares e por haver 

alunos que foram integrados no ensino regular vindos do programa oportunidade, por força da 

legislação em vigor. 

Ações a desenvolver: Serão criadas no início do ano letivo, pelos conselhos de turma, as condições 

metodológicas e organizacionais para que os alunos completem cada ciclo do ensino básico no 

número de anos esperado, assumindo-se não só o carácter excecional da retenção no ano de 

implementação deste programa, como também a implementação de medidas de apoio e de mediação 

que evitem atrasos e/ou dificuldades de integração. As adaptações programáticas das disciplinas 

deverão ocorrer sempre que o aluno ou a turma evidencie dificuldades que o exija, sendo o processo 

de avaliação realizado em função destas mesmas adaptações. No entanto, tais adaptações devem 

permitir sempre o desenvolvimento de uma aprendizagem que garanta ao aluno a aquisição das 

competências mínimas definidas para cada ciclo ou nível de ensino. Serão oferecidas aos alunos 

atividades de apoio no estudo e mediação/tutoria, nos termos do Plano de Ação 

Tutorial/Promoção do Sucesso Escolar, constante deste plano de ProSucesso. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Serão realizadas reuniões mensais de 

conselhos de turma, bem como serão monitorizadas as medidas implementadas junto dos alunos que 

relevem dificuldades de aprendizagem. Será dado a conhecer aos encarregados de educação a 

evolução/retrocesso nas aprendizagens dos seus educandos. 

 

 

 

 



ProSucesso 

 

 

7 

 

 

4.2.2. Programa Fénix – Açores  

Fundamentação: Tendo em conta os bons resultados obtidos nos anos anteriores com a 

implementação deste projeto às turmas do 2º e 3º ano de escolaridade, pretende o Conselho 

Executivo após auscultação da comunidade educativa, implementá-lo nas turmas do 2º, 3º e 4º anos 

de escolaridade.  

Ações a desenvolver: Reuniões iniciais para explicação da orgânica do projeto e relatórios mensais 

onde são aferidos os resultados intercalares das avaliações formativas feitas aos alunos e a 

redefinição de grupos a entrar para os ninhos bem como, discussão ao nível das estratégias de 

trabalho com vista à superação das dificuldades dos alunos. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Serão feitas pelo Presidente do Conselho 

Executivo que é o coordenador do projeto nas reuniões mencionadas anteriormente. 

 

4.2.3. Crédito horário  

Fundamentação: Tendo em conta os resultados internos da escola, a opinião dos departamentos, 

do Conselho Pedagógico, da Assembleia de Escola e da Associação de Pais, decidiu o Conselho 

Executivo propor à Tutela, a aplicação do crédito horário a Português e Matemática a todas as 

turmas do 2º e do 3º ciclo, com exceção do 7º ano. 

Ações a desenvolver: Os docentes deverão implementar estratégias de consolidação de 

conhecimentos e/ou superação de dificuldades. Os docentes que lecionam estas disciplinas 

entregarão no final de cada período letivo uma reflexão sobre esta medida educativa. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios de avaliação da implementação 

da medida, que serão analisados pelo Conselho Executivo, pelo Conselho Pedagógico e pela 

Assembleia de Escola. 

 

4.2.4. Projetos de colaboração com os CDIJ – CIDJ Pedra Segura 

Fundamentação: Existem alguns alunos que apresentam comportamentos desviantes e com 

absentismo escolar elevado. 

Ações a desenvolver: Será assinado protocolo com o CIDJ Pedra Segura no início do ano letivo. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Serão prestadas informações, sempre que 

necessário, sobre a evolução/retrocesso do comportamento/ações dos alunos que integrarem o 

projeto. 
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4.2.5. Cursos de Formação Vocacional – Transição para a Vida Ativa – Pré Profissionalização 

Fundamentação: Este curso destina-se aos alunos da Escola Básica Integrada de Ponta Garça que 

integram uma Unidade Especializada com Currículo Adaptado, de tipologia Transição para a Vida 

Ativa, programa Pré-Profissionalização. Considera-se que devem ser integrados numa turma com 

este programa específico alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos de idade, desde 

que tenham transitado do Programa Despiste e Orientação Vocacional nos termos da alínea a) do 

artigo 67.º da Portaria n.º 75/2014, de 18 de novembro. Assim sendo, será possível na unidade de 

Transição para a Vida Ativa, proceder-se à consolidação de competências sociais, relacionamento 

socioafetivo com o meio envolvente e competências inerentes à atividade de vida diária. Serão 

desenvolvidas atividades de índole vocacional ou pré-profissional e a aquisição de competências 

para a integração no mundo laboral e condições necessárias à integração na sociedade, que são os 

objetivos desta unidade, de acordo com o n.º4 do artigo 52.º, da Portaria 75/2014, de 18 de 

novembro. Este último ponto é o motivo fundamental que levou à criação deste programa e à 

vontade férrea de o ver implementado: permitir que os alunos possam, principalmente através da 

componente de formação tecnológica, apresentar-se à comunidade como elementos ativos, 

participativos e úteis à vida comunitária, diminuindo assim uma perceção menos positiva associada 

a discentes com necessidades educativas especiais. 

Ações a desenvolver: Pretende-se com a implementação do Programa Pré- Profissionalização nesta 

Unidade Orgânica que os alunos sejam membros ativos, úteis e participativos na comunidade; 

desenvolvam um conjunto de competências que lhes permita obter a sua autossuficiência, inclusive 

enquanto adultos que brevemente serão; desenvolvam competências de autonomia, nomeadamente 

no uso de meios de transporte e de integração em contextos diferentes do escolar e familiar; 

identifiquem-se com determinada profissão, reconheçam suas especificidades e tenham 

competências mínimas para a iniciar, caso o pretendam, após a conclusão da escolaridade; 

compreendam de forma suficiente os valores de pontualidade, assiduidade, respeito, correção com 

os superiores e ética profissional. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Quanto aos alunos e de acordo com o 

artigo 71.º da Portaria nº75/2014, de 18 de novembro, “o regime de avaliação dos alunos obedece 

aos seguintes requisitos: deverá proporcionar elementos para uma avaliação formativa e contínua do 

aluno em todas as componentes da estrutura curricular; sem prejuízo da avaliação se exercer de 

forma contínua, a periodicidade da avaliação formal deverá ser efetuada com caráter globalizante 

em três momentos, coincidentes com os períodos letivos, referindo-se a última aos resultados das 
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aprendizagens efetivadas ao longo do ano letivo em cada módulo e área de competência. Como 

técnicas e instrumentos de avaliação, utilizar-se-ão as seguintes: observação direta (listas de 

verificação, escalas de qualificação grelhas de observação, fichas de observação ocasional – registo 

de incidentes críticos); valorização da responsabilidade na realização das tarefas; valorização da 

intencionalidade das tarefas propostas; valorização das interações entre si; diálogo com os alunos; 

assiduidade dos alunos; análise de trabalhos práticos; fichas de autoavaliação. 

Quanto ao Projeto: O Projeto verá a sua avaliação explanada nas reuniões do Núcleo de Educação 

Especial trimestralmente. O desenvolvimento das atividades definidas no Plano Anual de 

Atividades do Núcleo de Educação Especial será avaliado em formulários próprios. No final do ano 

letivo os pais serão ouvidos acerca da integração do seu educando na Unidade Especializada com 

Currículo Adaptado, nomeadamente nas reuniões de acompanhamento do Projeto Educativo 

Individual e aquando da elaboração do Relatório Circunstanciado. A eficácia da aplicação 

individual das respostas educativas será avaliada no Relatório Circunstanciado de 

Acompanhamento do Projeto Educativo Individual de cada aluno. A Unidade Especializada com 

Currículo Adaptado e da sua eficácia face aos agentes educativos será alvo de avaliação e propostas 

de melhoramento na avaliação final do Programa de Educação Especial. 

 

4.3. Projetos Específicos de Iniciativa da Escola 

4.3.1. Plano de Ação Tutorial/Promoção do Sucesso Escolar 

Fundamentação: Face ao desinteresse de alguns encarregados de educação, com poucas 

competências parentais e à falta de métodos e hábitos de estudo dos alunos, iremos apostar forte 

neste plano tutorial. Os docentes aos quais forem atribuídos tempos de 

substituição/acompanhamento de alunos poderão integrar este programa, de modo a desenvolver 

atividades de tutoria que se encontram plasmadas no art.º 36º, da Portaria nº 75/2014, de 18 de 

novembro (RGAPA). 

Ações a desenvolver: Há um docente desta Unidade Orgânica a receber formação específica nesta 

área na Escola Básica Integrada dos Arrifes que dará formação aos docentes tutores a designar pelo 

Conselho Executivo.  

De modo a promover o sucesso escolar dos alunos, junto dos que ficaram retidos no ano 

letivo de 2014/15, bem como junto dos que foram sinalizados pelos conselhos de turma para esta 

medida de promoção do sucesso escolar, será elaborado um projeto específico de recuperação nos 

seguintes termos:  
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1- É desenvolvido para os alunos acima referidos, no horário de Cidadania, um conjunto de 

atividades que privilegiam, em função das caraterísticas e necessidades do grupo de alunos 

envolvidos, ações de tutoria (promoção de competências pessoais e sociais, de estratégias de 

estudo), projetos específicos de leitura, oficinas de escrita, de jogos matemáticos, de promoção da 

cultura científica e tecnológica, e outros que a escola considere pertinentes; 

2- Estas atividades são desenvolvidas num espaço próprio como sala de aula, biblioteca 

escolar em simultâneo ao horário de Cidadania das turmas de origem dos alunos; 

3- Ao longo do ano letivo os alunos devem frequentar diferentes atividades, seguindo-se as 

sugestões dos conselhos/diretores de turma; 

4- Sempre que, no âmbito da componente letiva dos docentes dos 2º e 3º ciclos existam 

segmentos não afetos à lecionação de uma turma/disciplina, os mesmos devem ser atribuídos ao 

desenvolvimento deste projeto através da criação de pares pedagógicos em turmas que dele possam 

tirar benefícios para as aprendizagens dos discentes, mesmo que tal possa ocorrer apenas numa 

parte da carga horária semanal da disciplina, podendo os dois docentes trabalhar em conjunto ou 

separadamente, permitindo que um pequeno grupo de alunos tenha uma intervenção mais 

individualizada. 

5- Sempre que existam alunos sinalizados para tutoria e a escola não consiga dar resposta 

aos mesmos por falta de recursos humanos, os docentes aos quais forem atribuídos tempos de 

substituição/acompanhamento de alunos poderão integrar este programa. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios de desempenho a serem 

entregues mensalmente aos diretores de turma para que estes deem conhecimento aos encarregados 

de educação das medidas levadas a cabo e das melhorias, ou não, efetuadas pelos alunos, visando 

uma constante adaptação de estratégias; monotorização mensal por parte do Conselho Executivo da 

aplicação deste programa de promoção do sucesso escolar. 

 

4.3.2. Projeto Consciência fonológica Pré-escolar e 1º Ciclo  

Fundamentação: Grandes dificuldades ao nível de desenvolvimento linguístico dos alunos do pré-

escolar e que são transversais aos alunos do 1º ciclo o que faz com que os alunos tenham ainda mais 

dificuldades de aprendizagem. 

Ações a desenvolver: Ao longo de todo o ano letivo nas 5 turmas de pré-escolar e nas 2 turmas do 

1º ano do 1º ciclo. A dinamização do Projeto será efetuada na intervenção direta com os grupos de 
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alunos das turmas. Será efetuada uma avaliação diagnóstica a todas as turmas de intervenção, no 

sentido de se perceber quais os pontos fortes e fracos dos mesmos na presente temática.  

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Tendo bem presente a importância da 

avaliação e com o intuito de imprimir intencionalidade educativa à prática docente, proceder-se-á a 

diversos momentos de avaliação. Para uma melhor perceção, esses momentos de avaliação serão 

divididos em dois campos: reuniões trimestrais (ou sempre que seja necessário), onde se analisará o 

processo de aprendizagem dos grupos/turmas e de cada aluno, por forma a dar-se resposta cabal, na 

planificação seguinte, às dificuldades, necessidades e expetativas desses mesmos alunos e a 

proceder-se, se necessário, a alguma alteração do projeto, quer a nível de estratégias, ordem de 

abordagem de assuntos, entre outros; no final do ano letivo, este projeto deverá ser avaliado por 

forma a determinar se foi profícuo no combate às lacunas apresentadas pelos alunos neste domínio. 

Por conseguinte, para além do teste final, será incluído nesta avaliação a opinião dos docentes 

quanto à eficácia do projeto, opinião essa que será baseada nos desempenhos demonstrados pelos 

alunos: na aquisição de competências da área de Língua Portuguesa (Expressão e Compreensão 

Oral, Leitura, Escrita e Conhecimento Explícito da Língua); na aquisição dos objetivos traçados 

para a turma.  

 

4.3.3. Projeto “3,2,1, Animação” 

Fundamentação: É um clube de cinema de animação infantil, integrado na componente letiva dos 

alunos do pré-escolar e para o 1º e 2º anos de escolaridade tendo por base o Plano Nacional de 

Leitura.  

Ações a desenvolver: Realização de um conjunto de curtas animações que envolvam os alunos na 

exploração da narrativa e dos seus matizes partindo destes para a exploração visual dos seus 

elementos. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios das atividades e aprovação da 

Assembleia de Escola após parecer do Conselho Pedagógico. 

 

4.3.4. Oficina das Artes 

Fundamentação: Propor aos alunos a ocupação dos seus tempos livres de forma construtiva e o seu 

desenvolvimento integral; sensibilizar os alunos para o valor artístico e cultural das Artes Plásticas; 

Explorar várias técnicas; desenvolver o espírito artístico nos alunos; desenvolver o espírito crítico 

sobre obras de arte; apoiar as atividades da Escola; incentivar a aprendizagem e o gosto nos alunos 
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pelas atividades de criação artística e do artesanato; valorização estética dos espaços educativos e 

preservação do Património Cultural; humanizar a escola.  

Ações a desenvolver: Aprender as técnicas das artes visuais; promover concursos de pintura; 

organizar exposições; promover leilões de trabalhos; intervir nos espaços da escola; pintar painéis 

no espaço escolar; participar em concursos nacionais; colaborar nas atividades da escola.  

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios das atividades e aprovação da 

Assembleia de Escola após parecer do Conselho Pedagógico. 

 

4.3.5. Sala de Estudo 

Fundamentação: A sala de estudo é um espaço que se pretende que seja um ambiente educativo 

diferente daquele a que o aluno está habituado a viver nas áreas curriculares disciplinares, 

aproveitando o seu tempo livre de forma construtiva e enriquecedora. Pretende-se também 

favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou em grupo; criar 

mecanismos de apoio ao estudo e de gestão dos diferentes ritmos de aprendizagens dos alunos; 

promover um papel ativo dos alunos na resolução dos seus problemas de aprendizagem e no 

esclarecimento de dúvidas e desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade pessoal e 

social. 

Ações a desenvolver: Os docentes que na sua componente não letiva tenham no seu horário 

assinalado SE (Sala Estudo) terão de prestar todo o auxílio necessário aos alunos que lá se 

desloquem e zelar pela manutenção de um ambiente aprazível. Os departamentos curriculares 

disponibilizarão materiais didáticos para a realização de tarefas com os alunos que se descolarem à 

sala de estudo. Frequentarão este espaço os alunos que voluntariamente a procurem para 

realização dos seus estudos e/ou trabalhos; alunos com um plano de estudo proposto pelo conselho 

de turma; alunos que se encontrem em situação de substituição de aulas e alunos em situação de 

realização de ficha de avaliação, no caso da sua ausência à aula. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios das atividades e aprovação da 

Assembleia de Escola após parecer do Conselho Pedagógico. 

 

4.3.6. Gabinete de Apoio Disciplinar 

Fundamentação: O gabinete de apoio disciplinar pretende prevenir/corrigir comportamentos dos 

discentes que infrinjam as normas estabelecidas. Os docentes que na sua componente não letiva 

tenham no seu horário assinalado GAD (Gabinete de Apoio Disciplinar) terão de permanecer no 
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Gabinete de Apoio Disciplinar e prestar todo o auxílio necessário aos alunos que para lá sejam 

encaminhados. 

Ações a desenvolver: O Gabinete de Apoio Disciplinar visa: promover um ambiente que propicie a 

aprendizagem de todos os alunos; reforçar a autoridade do professor; gerir os conflitos em sala de 

aula, de modo a que estes possam ser utilizados como oportunidades de aprendizagem; diminuir o 

número de situações de indisciplina ocorridas em espaço escolar; reduzir o número de medidas 

preventivas e sancionatórias, cuja aplicação depende diretamente do presidente do conselho 

executivo; melhorar a capacidade de resposta dos professores perante situações de indisciplina; 

responsabilizar os professores pela identificação e resolução de conflitos presenciados no espaço 

escolar. No gabinete de apoio disciplinar – e após a tomada de conhecimento do ocorrido, via relato 

de ocorrência – o docente presente no gabinete faz ao aluno uma censura verbal perante o seu 

comportamento perturbador do normal funcionamento das atividades letivas, com vista a 

responsabilizá-lo no sentido do cumprimento dos seus deveres como aluno. Em situações de maior 

gravidade, o aluno deve ser encaminhado pelo professor que ordena a saída da sala de aula - ou pelo 

docente de serviço no gabinete de apoio disciplinar - para o conselho executivo. Em casos em que a 

tipologia se enquadre na de muito grave, o conselho executivo, ao receber o aluno no seu gabinete, 

tomará as devidas providências de modo a que, em conjunto com o diretor de turma, sejam 

ponderadas as medidas a aplicar posteriormente, de entre as estipuladas na legislação em vigor. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: O conselho executivo nomeia, no início do 

ano letivo, um coordenador de entre os docentes da escola, ao qual caberá organizar os trabalhos 

deste gabinete e ser o meio de ligação entre os diferentes intervenientes da comunidade escolar.  O 

coordenador do gabinete disciplinar apoia os diretores de turma nesta tarefa através da cópia da 

ficha do gabinete de apoio disciplinar preenchida pelos alunos, de modo a mantê-lo informado de 

todas as presenças dos alunos da sua direção de turma neste gabinete. O coordenador do gabinete 

disciplinar fornece informação ao conselho executivo, no fim de cada semana, através do 

preenchimento da síntese semanal de ocorrências, de modo a que o órgão de gestão defina, em 

estreita colaboração com os diretores de turma, as diligências a efetuar com vista à tentativa de 

superação dos casos de indisciplina. 
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4.3.7. Atividades Desportivas Escolares  

Fundamentação: As atividades desportivas escolares são outra modalidade de apoio oferecida pela 

escola inserida nas atividades de enriquecimento curricular. As atividades desportivas escolares são 

um conjunto de realizações desportivas ou rítmicas expressivas desenvolvidas em regime de 

liberdade de participação e escolha dos alunos. 

Ações a desenvolver: As atividades desportivas escolares decorrerão das 16:00 às 17:30 horas às 

quartas-feiras, dada a inexistência de atividades letivas na escola, possibilitando a participação de 

todos os alunos interessados. As atividades desportivas escolares desenvolvem-se no âmbito do 

plano anual de atividades desportivas na organização e gestão da Educação Física e do Desporto 

Escolar e são da responsabilidade dos docentes de Educação Física. Decorrem em espaço escolar ou 

fora dele, seguindo-se, neste último caso as regras definidas para a saída de alunos da escola, 

nomeadamente a comunicação aos pais e encarregados de educação e a solicitação da respetiva 

autorização.  

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: As atividades desportivas escolares são 

desenvolvidas pelos professores de Educação Física competindo-lhes, sob a supervisão do 

coordenador do departamento curricular, acompanhar e avaliar essas atividades. 
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5. EIXO 2 - Promoção do desenvolvimento profissional dos docentes 

5.1. Formação 

5.1.2. Programa de Formação e acompanhamento pedagógico de docentes de educação 

básica/Formação Interpares 

Serão realizadas, ao longo do ano letivo, sessões de formação e acompanhamento 

pedagógico formação junto dos docentes do pré-escolar, do 1º ciclo, bem como junto dos docentes 

de Português e de Matemática do 2º Ciclo. 

Haverá também docentes que receberão formação contínua, sob a responsabilidade da tutela, 

tendo esta Unidade Orgânica já designado os docentes para esta formação. Posteriormente estes 

docentes partilharão com os seus pares as experiências vividas e farão a troca/partilha de recursos 

didáticos.  

Também é pretensão deste Órgão Executivo, fazer coincidir nos horários dos docentes, por 

grupos disciplinares, os tempos da componente não letiva do professor, de modo a que possam 

planificar, refletir sobre práticas pedagógicas e trocar/partilhar recursos didáticos entre si. Serão 

efetuadas reuniões, se possível, mensalmente, entre os docentes dos 3 ciclos de escolaridade, que 

lecionam Português e Matemática, de modo a uniformizar critérios de lecionação e de partilha. 

Serão disponibilizadas aos docentes desta escola, bem como de outras escolas formações, 

sempre que possível creditadas, de acordo com as suas necessidades promovidas pela Entidade 

Formadora da Escola Básica Integrada de Ponta Garça, dando-se especial ênfase às formações que 

envolvam tecnologias de informação. 
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6. EIXO 3 – Mobilização da comunidade educativa e parceiros sociais 

 

6.1. Ações junto dos alunos 

Face à especificidade da população estudantil de Ponta Garça serão promovidas atividades que 

envolvam toda a comunidade educativa, desde alunos, pais professores e demais agentes 

educativos. No início do ano serão aprovadas atividades sob proposta dos departamentos 

curriculares, bem como dos alunos. Os diretores de turma no início do letivo farão um levantamento 

junto dos alunos acerca das atividades que são do seu interesse.  

 

6.2. Ações junto dos Pais e Encarregados de Educação 

Uma das grandes dificuldades com que esta escola se depara é com a participação dos encarregados 

de educação na vida académica dos seus educandos, muitos por desinteresse total, outros por 

indisponibilidade devido à sua atividade laboral. 

 Assim pretendemos realizar atividades que envolvam os pais e encarregados de educação 

dos alunos desta escola que vão para além do dia da entrega das avaliações periodais:  

1. Receção/ Colaboração aos alunos no primeiro dia de aulas; 

2. Participação/Colaboração no Dia Mundial da Alimentação; 

3. Participação/Colaboração na Festa de Natal com a entrega dos Prémios/Diplomas de 

Mérito aos alunos com melhor desempenho académico;  

4. Realização do Corso Carnavalesco, convidando os pais e encarregados de educação a 

neles participar; 

5. Participação/Colaboração na Celebração Pascal; 

6. Realização/Colaboração das Festas dos Espírito Santo na Escola; 

7. Participação na Marcha da Escola nas Festas de São João de Vila Franca do Campo; 

8. Participação/Colaboração na Feira das Sopas; 

9. Participação/Colaboração nas Feiras Solidárias da responsabilidade do Gabinete de Saúde 

Escolar. 
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6.3. Parcerias com outros departamentos do Governo 

6.3.1. Proteção Civil  

Fundamentação: Em virtude das características do arquipélago e da escola, torna-se de imperial 

importância dotar os alunos e restante comunidade educativa dos instrumentos preventivos para que 

todos saibam como agir em caso de catástrofe/acidentes. 

Ações a desenvolver: Continuação do Clube de Proteção Civil; atividades a calendarizar pela 

coordenadora do projeto em parceria com o SRPCBA, a integrar no Plano Anual de Atividades da 

escola. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios das atividades e aprovação da 

Assembleia de Escola após parecer do Conselho Pedagógico. 

 

6.3.2. Programa Eco Escola 

Fundamentação: O projeto que visa a consciencialização ambiental de toda a comunidade escolar. 

Continuará pelo 5º ano na Unidade Orgânica. 

Ações a desenvolver: Realização de atividades propostas pela ABAE/AMISM. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios das atividades e aprovação da 

Assembleia de Escola após parecer do Conselho Pedagógico e remetidos para a ABAE/AMISM. 

 

6.3.4. Jogos Desportivos Escolares  

Fundamentação: A escola já tem tradição na realização/participação nos Jogos Desportivos 

Escolares, o que tem sido um êxito reconhecido por todos.  

Ações a desenvolver: Realização de uma fase zonal do 2º ciclo e participação numa fase zonal do 

3º ciclo. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios das atividades a enviar à 

Direção Regional do Desporto. 

 

6.3.5. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca do Campo 

Fundamentação: A EBI de Ponta Garça apresenta um elevado número de casos sinalizados e que 

estão a ser acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca do 

Campo. 
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Ações a desenvolver: Sinalização de alunos que se encontrem em situação de abandono escolar 

e/ou negligência por parte dos familiares. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios mensais a enviar à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Vila Franca do Campo, através do representante escolar. 

 

6.3.6. Núcleo Local de Inserção de Vila Franca do Campo  

Fundamentação: São muitos os alunos da Escola que pertencem a famílias beneficiárias de 

Rendimento Social de Inserção. 

Ações a desenvolver: Sinalização dos alunos que se encontrem em situação de abandono escolar 

e/ou negligência por parte das famílias beneficiárias deste rendimento. 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Relatórios mensais a enviar ao Núcleo 

Local de Inserção, através do representante escolar. 

 

6.3.7. Instituto de Segurança Social dos Açores 

Fundamentação: Existem na Unidade Orgânica alunos em risco de exclusão e problemáticas 

familiares condicionantes ao bem-estar das crianças e/ou do seu sucesso educativo. 

Ações a desenvolver: Sinalização de situações problemáticas através da equipa multidisciplinar de 

apoio socioeducativo, a análise da atribuição dos escalões da ação social escolar, e intervenção no 

âmbito da prevenção e da resolução de problemas dos alunos que dificultam a sua integração na 

escola e o sucesso do seu percurso educativo 

Medidas de acompanhamento e avaliação do projeto: Envio de relatórios periódicos sempre que 

solicitados; compromisso dos familiares no cumprimento das medidas acordadas/sugeridas com a 

equipa multidisciplinar de apoio socioeducativo. 

 

O Conselho Executivo 

Ponta Garça, 31 de julho de 2015 

 

 

 


