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João Salvado

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos
jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, de escolas do ensino público,
privado e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de
Fora da Europa. O programa culmina com a realização anual de duas Sessões Nacionais na
Assembleia da República (uma para os alunos do ensino básico e outra para os alunos do ensino
secundário)."

Autoavaliação do Agrupamento

Hélder Simões

Visa aplicar um questionário a alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação,
sobre o projeto educativo e a satisfação de serviços, visa ainda no final do ano letivo o
tratamento estatístico dos dados recolhidos.

Projeto Incluirte

Cláudia Malandras

No final do ano letivo 2012/2013, a Equipa de Educação Especial do Agrupamento de Escolas da
Abrigada propôs à Direção que a casa do guarda da Escola Básica da Abrigada, a qual tinha
estado habitado até há cerca de 3 anos, deixasse de ser uma casa de arrumos e passasse a ser
um local de aprendizagem para alunos abrangidos com a alínea e) Currículo Específico
Individual do Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro. Assim nasceu o Projeto Incluirte, onde a
inclusão se faz pela arte, seja ela de pintar, cozinhar ou costurar. Os alunos passaram a ter um
local onde desenvolver o seu currículo, aprendendo a realizar atividades da vida diária (AVD) e
atividades instrumentais da vida diária (AIVD), tendo por base a sua autonomia e acima de tudo
a sua felicidade. A casa é composta por uma cozinha e sala juntas, uma despensa, uma
lavandaria, uma casa de banho e dois quartos. O currículo destes jovens passou a ter por base a
casa e tendo em conta o meio rural onde se insere.

LEAN

Luísa Morais

A metodologia Lean é baseada na Toyota Production Systems desenvolvida nos anos 50, pela
Toyota, no Japão. Seguidamente foi adotada em várias indústrias/ organizações em todo o
mundo. Hoje em dia a metodologia Lean aplica-se desde a indústria aos serviços. A filosofia
Lean tem como objetivo o combate ao desperdício: de recursos, de tempo, de resíduos, etc.
Esta metodologia envolve toda a organização e aborda a totalidade das questões operacionais
e organizativas. O Agrupamento de Escolas da Abrigada foi a primeira instituição de ensino a
desenvolver um programa Lean em ambiente escolar, procurando ser cada mais mais eficiente
e sustentável.

EMPREENDEDORISMO

Selda Morais

O Empreendedorismo é um novo olhar sobre o mundo, alicerçado no conhecimento e na
inovação, a partir do envolvimento de pessoas e de processos que, em conjunto, promovem a
construção de ideias, a avaliação de oportunidades, a mobilização de recursos, a assunção de
riscos e a concretização de iniciativas diferenciadas e de sucesso. A educação para o
empreendedorismo é um contributo transversal às diferentes disciplinas e áreas não
disciplinares que se consubstancia em atividades ou projetos, desenvolvidos de forma
participada pelos alunos, concorrendo para a mudança na sua área de atuação enquanto
cidadãos.

ERASMUS

Sandra Rodrigues

O objetivo do programa ERASMUS + é encorajar e apoiar a mobilidade académica de
estudantes e professores, dentro da União Europeia, nos países do Espaço Económico Europeu,
como a Noruega, Islândia e o Liechtenstein, assim como países candidatos, como a Turquia. Na
nossa escola concorremos anualmente a vários projetos, entre eles estagiários na nossa escola
oriundos de outros países, mobilidade de professores e intercâmbios de alunos.

PES

Carla Nabeiro

O PES (Projeto de Educação para a Saúde) propõe abordar temas ligados à saúde em contexto
curricular, desenvolvendo nos alunos competências que lhes permitam tomar decisões
conscientes e informadas, fazer opções responsáveis e ainda adotar estilos de vida saudáveis.
As Áreas de Intervenção do PES são as seguintes: 1. Saúde mental e competências socio
emocionais; 2. Educação para os afetos e a sexualidade; 3. Alimentação saudável e atividade
física; 4. Higiene corporal e saúde oral; 5. Hábitos de sono e repouso; 6. Educação postural; 7.
Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem
como de comportamentos aditivos sem substância.

Plano de Ação Estratégica

Sandra Rodrigues

Trata-se de um plano que pretende dar resposta a vários problemas diagnosticados, em vários
momentos e por diversas fontes, incentivando uma inovação pedagógica que torne mais eficaz
e motivadora a aprendizagem, fazendo emergir a Escola enquanto opção de formação e de
promoção ao alcance de toda uma comunidade.

Desporto Escolar

Isabel Silva

A atividade física está profundamente ligada à saúde. Desta forma e para além das aulas de
Educação Física a escola oferece o Clube do desporto escolar, que é mais uma oportunidade de
fazer exercício e dos alunos se divertirem com os seus colegas e amigos, aplicando os seus
conhecimentos das regras, gestos técnicos e táticos, etc. É também uma oportunidade de
competir em outras modalidades, que não existem na escola. Os alunos podem ainda
representar a nossa Escola em competições e outras atividades onde participam outras escolas.
A participação nas atividades do Desporto Escolar é voluntária e gratuita. Os alunos são sempre
bem-vindos a participar, quer na qualidade de atletas quer como árbitros ou mesmo ocupar
outra função.

