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1. Introdução

 O Colégio do Ave situa-se na freguesia de Creixomil, bem perto do centro da cidade 

de Guimarães.

 Iniciou a sua atividade no ano letivo 2005/2006, com a educação pré-escolar e o 

primeiro ciclo do ensino básico, tendo atualmente uma oferta educativa completa desde o 

berçário ao ensino secundário.

 Esta instituição possui um conjunto de infraestruturas que permite garantir um 

acompanhamento pedagógico ajustado às crianças dos diferentes níveis etários. A diversidade 

de espaços e a riqueza dos materiais didáticos de que dispõe apresentam-se como 

elementos potenciadores de aprendizagens ativas e significativas para os alunos. 

 O presente Projeto Educativo define os valores próprios do Colégio do Ave, reflexo 

da sua identidade, dos seus princípios e propósitos, partilhados por toda a comunidade 

educativa. A existência deste projeto de educação, que se pretende claro e coerente, 

fundamenta, articula e orienta todas as práticas educativas desta escola. Tal implica o 

compromisso com um conjunto de finalidades/prioridades e de normas que promovam 

um clima favorável à aprendizagem e uma educação de qualidade para todos. 

 Trata-se de uma intervenção educativa que possibilita o desenvolvimento integrado 

e harmonioso de cada aluno em todas as suas dimensões (cognitivas, afetivas, sociais e 

psicomotoras), através da realização e vivência de experiências de aprendizagem 

enriquecedoras da sua estrutura pessoal, permitindo-lhe, progressivamente, a aquisição 

do conhecimento e a valorização de si mesmo como pessoa, o conhecimento e a valorização 

da realidade cultural, física e social e a capacidade de intervenção responsável, crítica e 

colaborativa. 

 Pretende-se contribuir positivamente para a formação dos alicerces do processo 

educativo de todos e de cada um, o qual se estenderá ao longo da vida (aprendizagem 

contínua), numa sociedade plural e multicultural. Assim sendo, torna-se pertinente definir 

prioridades, princípios e traçar caminhos para a edificação de um Projeto de Escola, promotor 

de uma aprendizagem significativa e contextualizada, que terá subjacente o modelo de 
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aprendizagem desenvolvimentista, social-construtivista.

 O Projeto Educativo tem por base as orientações definidas pelo Ministério da 

Educação para os níveis que ministra, uma vez que o currículo ajuda a explicitar e organizar 

este projeto ao longo do percurso escolar. No entanto, a constatação e aceitação do 

pluralismo cultural e da diversidade das potencialidades e necessidades, ritmos e estilos 

de aprendizagem, torna necessário conceber o currículo enquanto representação da cultura 

escolar através das diferentes experiências que se proporcionam ao aluno, de forma aberta 

e flexível, ultrapassando a ideia do currículo como algo prescritivo e estanque, como 

programa a cumprir de forma uniforme. Entende-se este Projeto Educativo como um 

desafio e um compromisso assumido, tendo sempre em conta as singularidades de cada 

aluno, procurando adotar uma postura de inovação pedagógica, criatividade e flexibilidade.

 Neste contexto, o presente Projeto Educativo pretende, no quadro da legislação em 

vigor, propor estratégias de intervenção, consagrando a orientação educativa da escola e 

explicitando os princípios, os valores, as metas e as estratégias que o colégio se propõe 

desenvolver.

 A progressão, a abertura e a flexibilidade intrínsecas ao processo educativo, bem 

como as dinâmicas que, entretanto, condicionem a evolução da sociedade, da comunidade 

educativa, da política educativa e do quadro legal, estarão sempre subjacentes à construção 

e reconstrução contínua deste projeto. 

 O presente documento, sendo aprovado pelos órgãos competentes do Colégio do Ave, 

para um horizonte temporal de três anos letivos de 2020/2021 a 2022/2023 e, não tendo um 

caráter definitivo, está aberto à sua reformulação e revisão, sempre que necessário.
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2. Avaliação do Projeto Educativo

 Após a recolha de dados e informações, apresenta-se, de seguida, uma síntese 

das conclusões:

• Localização geográfica;

• Proximidade de centro urbano com oferta cultural;  

• Qualidade das instalações;

• Segurança sentida nas instalações;

• Infraestruturas distintas para os diferentes ciclos de ensino.

• Horário de funcionamento do colégio;

• Desfasamento dos horários entre os vários ciclos de ensino;

• Aquisição e melhoria de equipamentos;

• Incremento e melhoria dos equipamentos e software informático;

• Utilização das ferramentas do Office 365 e E-schooling;

• Qualidade reconhecida de ensino;

• Excelente desempenho do ensino à distância (E@D);

• Equilíbrio na relação qualidade dos serviços prestados / preçário;

• Recetividade à mudança;

• Plano anual de atividades diversificado;

• Planos de atividades integradores e variados nas interrupções letivas;

• Bons resultados escolares em exames nacionais quer no ensino básico quer no  

 ensino secundário;

• Promoção da aprendizagem pela motivação e responsabilização dos alunos;

• Bom desempenho de alunos em projetos ou concursos locais e nacionais;

Pontos fortes:
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• Utilização de metodologias de regulação e instrumentos de avaliação das aprendizagens  

 dos alunos (questões de aula, aulas de preparação para exame e testes  com a   

 estrutura de exame nacional bem como a sua simulação em contexto real, mock  

 exams de Cambridge);

• Projetos diferenciadores e atrativos;

• Reforço do ensino do Inglês (certificação de competências linguísticas) e Projeto  

 IntegratEnglish;

• Promoção da aquisição das competências digitais através da Inovação Digital;

• Projetos integradores que permitem a aquisição de competências transversais  

 entre todos os ciclos de estudo;

• Acolhimento positivo na integração de novos alunos;

• Abandono escolar nulo;

• Relação próxima entre alunos e professores;

• Estabilidade e coesão crescente do corpo docente; 

• Existência de equipa de professores especializados;

• Desenvolvimento de trabalho em coadjuvação com professores especializados;

• Trabalho de proximidade entre a Direção Pedagógica, docentes, não docentes e  

 alunos;

• Trabalho de união da equipa docente e não docente com foco nos alunos;

• Organização e funcionamento das coordenações e departamentos;  

• Valorização dos recursos humanos e consequente motivação dos mesmos;

• Formação contínua do pessoal docente e não docente;

• Articulação vertical entre anos e ciclos de estudo;

• Articulação horizontal e trabalho de equipa multidisciplinar;

• Desenvolvimento de projetos integrados ao nível das diferentes áreas do saber;

• Oferta diversificada de atividades extracurriculares;
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• Circulação eficiente de informação;

• Comunicação e articulação com os encarregados de educação;

• Envolvimento e participação dos pais e encarregados de educação em  

 dinâmicas/atividades propostas pela escola;

• Trabalho de proximidade com a Associação de Pais e Encarregados de Educação  

 do Colégio do Ave;

• Abertura da instituição à comunidade envolvente;

• Articulação com outras instituições educativas de ensino superior e não superior;

• Parcerias com empresas e outras organizações.

• Dinâmica inerente à biblioteca;

• Espaços desportivos;

• Acessos às instalações do colégio, nomeadamente, parque de estacionamento;

• Limitação da oferta educativa do ensino secundário devido à lotação do  

 estabelecimento de ensino.

• Existência das diferentes valências de continuidade desde o Berçário até ao   

 Secundário, contribuindo para o desenvolvimento de todas as áreas de competências  

 consideradas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;

• Potenciar e publicitar o trabalho desenvolvido; 

• Opinião positiva crescente dos Encarregados de Educação;

• Insegurança na escola pública e trabalho muito pouco consistente no modelo de  

 Ensino à Distância;

• Alargamento da área geográfica de proveniência dos alunos;

• Imagem de credibilidade do colégio e trabalho sustentado nos últimos anos;

• Resposta rápida e eficaz em mudança de contexto.

Áreas de melhoria

Oportunidades
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• Instabilidade socioeconómica a nível nacional e internacional;

• Existência de outas instituições educativas na região; 

• Falta de espaços físicos que condiciona a possibilidade de formação de mais  

 turmas;

• Conjuntura económica agravada pela Covid-19.

Ameaças

3. Missão e visão

 O Colégio do Ave tem como missão dotar os seus alunos de literacia cultural, 

científica e tecnológica por forma a permitir-lhes intervir criticamente na sociedade, 

avaliar e selecionar a informação e tomar decisões conscientes e fundamentadas no 

seu quotidiano. Pretende ainda capacitar o aluno com as mais diferentes formas de lidar 

com a mudança e incerteza num mundo em constante transformação através do pensamento 

crítico, autónomo e criativo e do trabalho colaborativo com enfoque na capacidade de 

veiculação clara de informação e na comunicação global e multilingue.

 O Colégio tem a visão e ambição de continuar o cimentar o seu percurso enquanto 

instituição educativa de referência regional e nacional, fomentando nos seus alunos 

uma postura crítica, analítica e empreendedora, orientada em valores da ética, de solidariedade, 

igualdade, respeito e cidadania universal.

4. Objetivos gerais e metas

 O Projeto Educativo do Colégio do Ave pretende dar consistência à mudança e à 

inovação educativa, através da criação de momentos e processos continuados de 

planificação-intervenção-avaliação/reflexão, orientados por uma perspetiva de 

investigação. Trata-se de organizar processos de ensino-aprendizagem ativos, significativos, 

globalizantes, interativos e diferenciados, com vista à promoção do sucesso escolar de  

10



de todos e de cada um. 

 A definição de objetivos que orientam e justificam todas as decisões, ações e posturas 

a assumir ao longo do desenho, construção, reconstrução, desenvolvimento e avaliação do 

projeto Colégio do Ave é fundamental, pois conduz a ação pedagógica e ajuda a optar por 

caminhos mais definidos, significativos, coerentes e motivadores. 

 Trata-se de um processo que obedece a uma intencionalidade e sistematização, 

através da clarificação de uma linha orientadora das práticas educativas. 

 A educação em cada uma das valências (Creche, Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e 

Secundário) compreende objetivos específicos e diferenciados, sendo, no entanto, objetivo 

comum promover o desenvolvimento global de todos os alunos. 

 Assim, através de aprendizagens ativas, diversificadas e significativas para os 

alunos, de acordo com os seus interesses, motivações, especificidades e necessidades, 

pretende-se:

•  Promover uma educação para a cidadania, privilegiando os valores da tolerância, da  

 cooperação, da justiça, da liberdade e da responsabilidade, da aceitação, da solidariedade,  

 do respeito pela diversidade;

•  Definir e assegurar o cumprimento de normas, regras e critérios de atuação, de convivência  

 e de trabalho;

•  Estimular o desenvolvimento da criança, numa perspetiva ecológica, respeitando as  

 suas características individuais, promovendo a sua participação ativa, o sentido de  

 pertença e realização pessoal;

•  Reconhecer e acompanhar os ritmos individuais de aprendizagem de cada aluno,  

 promovendo a adequação de estratégias, metodologias, espaços e materiais;

• Fomentar métodos e hábitos de trabalho que permitam um melhor conhecimento  

 de si próprio e das suas características, promovendo uma postura autónoma e  

 construtiva no processo de ensino-aprendizagem;

• Promover a autoestima e autoconfiança, motivando a expressão e o desenvolvimento  

 de capacidades individuais;
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• Favorecer o desenvolvimento progressivo da autonomia e da perseverança, promovendo  

 a aquisição de um conjunto de competências essenciais;

• Promover o desenvolvimento de competências nos diferentes domínios: do saber,  

 do saber fazer, do saber ser e do saber estar;

• Desenvolver capacidades cognitivas e sensoriais, permitindo a realização integrada  

 e autêntica de cada aluno no meio;

• Estimular a criatividade, a capacidade de iniciativa e de adaptação à mudança, numa  

 postura aberta e empreendedora;  

• Integrar saberes e experiências, internas e/ou externas à escola, numa dinâmica  

 participativa, funcional e interdisciplinar;

• Incentivar toda a comunidade educativa (alunos, pais, professores, assistentes   

 educativos, outros parceiros do meio envolvente…) a participar, ativamente, na construção  

 do processo educativo;

• Estimular os contactos com o meio envolvente, através de visitas de estudos, ações  

 de formação, parcerias com outras instituições/serviços, fortalecendo a relação  

 entre a Escola e Comunidade, numa conceção global e integradora do processo de  

 ensino-aprendizagem;

• Fomentar o trabalho em equipa, valorizando a realização de projetos individuais ou  

 coletivos de interesse social e cívicos, e a participação em grupos de debate e análise  

 de problemas de interesse geral;

• Promover uma educação para a saúde que contemple as regras básicas de higiene  

 pessoal e coletiva, o desenvolvimento de valores e atitudes positivas e uma ação  

 responsável e criativa na defesa e melhoria da qualidade de vida;

• Reconhecer a importância da realização da avaliação, nas suas diferentes modalidades  

 (diagnóstica, formativa e sumativa), enquanto elemento regulador das práticas educativas;

• Promover o espírito crítico, a capacidade de análise, de reflexão e intervenção na  

 construção e reconstrução permanente do projeto Colégio do Ave.
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5. Caraterização do colégio

 5.1. Caracterização dos Meios Social, Económico e Cultural

 Guimarães é um concelho com elevada densidade populacional (com cerca de cento 

e sessenta mil habitantes) e um dos mais jovens da Europa, ou seja, a estrutura etária da 

população é de vinte e um por cento dos zero aos catorze anos, de dezassete por cento dos 

quinze aos vinte e quatro anos, de cinquenta e três por cento dos vinte e cinco aos sessenta 

e cinco anos e de nove por cento dos sessenta e cinco e mais anos.

 Guimarães é uma região muito industrializada, onde a atividade fabril se implantou 

desde muito cedo. É caracterizada por ser um dos grandes centros têxteis e industriais do 

país, marcando profundamente a região. Também as cutelarias estão, desde há muito, 

implantadas nesta zona, encontrando-se aqui localizadas as mais afamadas e antigas 

marcas de cutelaria. 

 Atualmente, a par destas indústrias, começou a desenvolver-se e a ter grande 

importância económica para a região a indústria de calçado e a de plásticos, bem como o 

turismo, que se tem afirmado de forma singular. 

 Em relação ao emprego, prevalece o setor secundário, com cerca de setenta e cinco 

por cento da população ativa, seguindo-se o setor terciário com vinte por cento e o setor 

primário com cinco por cento. Em 2019, Guimarães apresentava uma taxa de desemprego 

na ordem dos cinco vírgula três por cento, sendo ligeiramente acima da média nacional, que 

se situava nos quatro vírgula sete por cento. 

 Guimarães é uma região jovem com importantes raízes históricas e culturais, que vê 

perante si um futuro promissor na tentativa de preservar o seu património cultural. O centro 

histórico desta cidade é considerado Património da Humanidade e é Capital Europeia da 

Cultura. Esta iniciativa da União Europeia tem por objetivo valorizar a riqueza, a diversidade 

e as caraterísticas comuns das culturas europeias e permitir maior conhecimento mútuo 

entre cidadãos da Europa.

 A cidade tem vindo a promover múltiplos eventos culturais, conservando as suas 
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tradições festivas, mediante a celebração anual de cortejos, marchas, festas, feiras de 

artesanato e gastronomia.

 Embora com hábitos seculares de emigração para a Europa, a cidade é também 

voltada para o turismo. A especificidade turística de Guimarães é realçada pela indústria 

do concelho, originando uma estrutura de orientação hoteleira centrada no turismo dos 

negócios e encontros empresariais. Uma componente do turismo vimaranense, ultimamente 

institucionalizada, é o turismo de habitação.

 5.2. Projeto Colégio do Ave

 O Projeto Colégio do Ave, como realidade institucional favorável à construção social, 

pretende promover a ação e o intercâmbio entre a escola e o meio, implementando os seus 

valores, metas e finalidades educativas. O colégio está assim aberto à realidade social 

circundante, pois uma instituição fechada, em que os alunos estão inibidos nas suas capacidades 

criadoras e dialógicas, impede a capacidade de explorar, investigar e dialogar.

O projeto educativo do Colégio assenta em três pilares basilares, designadamente:

• Ensino integrado da língua inglesa: através do projeto IntegratEnglish, o colégio   

 permite uma interação quotidiana com a língua inglesa. Este projeto inicia-se na sala  

 dos dois anos e é transversal até ao ensino secundário. Culmina no 12.º ano com a  

 certificação das competências de inglês de nível C1 - CAE, pela Universidade de  

 Cambridge;

• Inovação Digital – este projeto inicia-se na sala dos 5 anos e culmina no 9.º ano de  

 escolaridade. Incorpora o currículo dos diversos anos letivos, através da disciplina  

 TIC\Inovação digital, sendo abordados os seguintes conteúdos: Ferramentas de  

 Produtividade, Programação, Eletrónica e Robótica;

• Valores: os valores humanistas, sociais, morais, éticos e cívicos são abordados de  

 forma transversal, independentemente do nível de ensino e integrados nas mais  

 diversas disciplinas.

Estes alicerces fazem parte integrante do projeto educativo, assentes numa perspetiva 
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pedagógica de atuação vertical e horizontal do currículo.

 No desenvolvimento das atividades letivas, uma das estratégias adotas é a Sala de 

aula invertida, ou flipped classroom, que visa mudar os paradigmas do ensino presencial, 

alterando a lógica de organização tradicional. O principal objetivo desta abordagem, em 

linhas gerais, é que o aluno tenha prévio acesso ao material de cada aula – impresso ou, 

preferencialmente, on-line − e possa discutir o conteúdo com o professor e os demais 

colegas. Nesta perspetiva, a sala de aula transforma-se num espaço dinâmico e interativo, 

permitindo a realização de atividades em grupo, estimulando debates e discussões, e 

enriquecendo a aprendizagem do estudante a partir de diversos pontos de vista (BERGMANN; 

SAMS, 2016. p. 104 ).

 Ao nível do 1.º CEB, a metodologia é aplicada em todas as disciplinas (Português, 

Matemática, Estudo do Meio/IntegratEnglish, Expressões Artísticas e TIC/Inovação Digital), 

sempre que significativa no contexto de cada turma e ano de escolaridade.

 Nos 2.º e 3.º CEB, tendo em conta a especificidade dos ciclos e de cada Departamento 

Curricular, a metodologia tem aplicação distinta. 

 Assim, nas disciplinas do Departamento de Expressões, mais especificamente em 

Educação Física e Educação Musical, a metodologia é aplicada, com recurso a ferramentas 

digitais (Escola Virtual, ferramentas Microsoft Office, entre outras). Na disciplina de 

TIC/Inovação Digital, os conteúdos que apoiam e servem de base ao trabalho técnico e 

prático na sala de aula são colocados no caderno digital OneNote de cada aluno.

 Nas disciplinas que compõem os restantes departamentos, a aplicação da metodologia 

da sala de aula invertida é utilizada sempre que os docentes considerem conveniente, 

nomeadamente para incluir mais conteúdos e materiais que enriqueçam a aprendizagem 

dos alunos. 

 5.3. Oferta educativa

 Cerca de 530 alunos integram vinte e sete grupos, organizados em função do nível 

etário. O Berçário integra 9 crianças; a Creche, composta por dois grupos, tem um total de
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32 crianças; o Pré-Escolar, com três grupos, tem um total de 75 crianças; o 1.º Ciclo tem 

um total de 170 alunos, o 2.º Ciclo 88 alunos e o 3.º Ciclo tem 103 alunos inscritos. O ensino 

secundário é frequentado por 54 alunos divididos por dois cursos científico-humanísticos: 

i) Ciências e tecnologias, ii) Ciências socioeconómicas.

  O Colégio do Ave atende uma diversidade de situações individuais e sociais específicas 

e inclui nas turmas regulares crianças com necessidades educativas especiais. Os alunos 

com estas especificidades usufruem do apoio de uma equipa multidisciplinar (Professores 

Titulares de Turma, Psicóloga e Professora de Educação Especial). 

 5.4. Abertura ao Meio envolvente

 Atualmente, a escola reconhece a sua dimensão social e assume um papel ativo na 

intervenção e na mudança da sociedade. 

 Um dos pilares que fundamentam a filosofia educativa do Colégio do Ave é a abertura 

ao meio. Daí que, o presente Projeto Educativo contextualize as atividades na experiência e 

nas conceções prévias dos alunos, para que estes possam dar sentido ao que aprendem e, 

ao mesmo tempo, possam tornar funcionais as suas aprendizagens. Desta forma, estes 

saberes poderão ser aplicados e transferidos para novas aprendizagens e para a resolução 

de situações e problemas de vida. Nesse sentido, é fundamental a criação de circuitos de 

interação entre escola, família e outros membros significativos da comunidade, de modo a 

criar condições que favoreçam a formação pessoal e social dos alunos e permitam uma 

gestão do currículo participada pelos diversos intervenientes educativos.  

 No Colégio do Ave, desenvolve-se o currículo de forma integrada e numa estreita 

ligação da Escola com o Meio e entre as diversas áreas e dimensões do saber. Assim sendo, 

o desenvolvimento curricular tem em conta não só as intenções educativas e prioridades 

definidas no presente Projeto Educativo, as características da escola e da população escolar, 

mas também o contexto social, económico e cultural em que a escola se situa, os seus 

recursos e as suas condicionantes.

 Dar oportunidade aos alunos para alargar a sua interação com o exterior (museus,
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castelos, exposições, fábricas, centros culturais, outras escolas, família, empresas, 

universidades e outras instituições) permite exponenciar as aprendizagens construídas 

na escola, e ainda reforça e complementa aquilo que é aprendido no interior da mesma. 

Mas, convém ressalvar que, aprender com a vida também significa levar para ela o que é 

reconstruído na escola. Nesse sentido, ao longo do ano letivo, criam-se e estabelecem-se 

pontes de comunicação entre a escola e o Meio, a partir do desenvolvimento de parcerias 

com instituições do meio local (Centro Cultural Vila Flor, Museu de Alberto Sampaio, 

Universidades, Empresas, IPSS e outras instituições…); do fomento da participação dos 

pais/encarregados de educação/familiares nas dinâmicas desenvolvidas no colégio, 

entre outras atividades propostas no Plano Anual de Atividades; da realização de visitas 

de estudo; do desenvolvimento de projetos propostos e dinamizados por instituições 

locais; do desenvolvimento de projetos a partir de recursos locais; da realização de exposições 

de trabalhos desenvolvidos pelos alunos; do intercâmbio de experiências entre profissionais de 

outros contextos educativos; da promoção de seminários e ações de formação e esclarecimento, 

quer para docentes, quer para pais/encarregados de educação; da participação dos pais na 

dinamização de atividades no colégio, a partir de conhecimentos provenientes das suas 

experiências profissionais; da página da Internet e redes sociais, entre outros.

 A partilha de descobertas, de ideias, de estratégias, de sentimentos, de dificuldades, 

de valores, de responsabilidades, de projetos, isto é, a colaboração na construção crítica e 

reflexiva dos conhecimentos, promove o desenvolvimento de atitudes de respeito, de 

cooperação e o crescimento de todos. Tendo em conta estes pressupostos, promovem-se 

e desenvolvem-se, neste contexto, experiências, vivências e práticas colaborativas entre 

os diferentes intervenientes da Comunidade Educativa. 
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 5.5. Recursos físicos

 

 A estrutura física do Colégio do Ave enquadra-se no regulamento do Plano Diretor 

Municipal, possuindo as seguintes áreas:

Área total do terreno

Os edifícios:

Edifício E1

Área total de construção

Área de implantação

 

Edifício E2

Área total de construção

Área de implantação

Edifício E3

Área total de construção

Área de implantação

Acessos Exteriores - cobertos

Área total de construção

Área de implantação  

 

                               

                                  

13.313,00 m²

2.332,60 m2
880,30 m2

2.982,20 m2
717,90 m2

2.482,00 m2
1.099,00 m2

152,00 m2
152,00 m2
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 Dado que se trata de um estabelecimento escolar, foi elaborado um projeto rigoroso 

e específico, de forma a contemplar vários sistemas, nomeadamente, os de sinalização, de 

deteção, de combate, entre outros. Os funcionários e alunos tomam conhecimento das 

normas de segurança existentes para estes casos, descritos no plano de emergência.

 De acordo com o enquadramento legal, o colégio dispõe de: instalação de gás; instalação 

elétrica; infraestruturas de telecomunicações; abastecimento de água; saneamento; águas 

pluviais; comportamento térmico; isolamento acústico; climatização/tratamento de ar; e 

esquema funcional.

 O Colégio do Ave é composto por três edifícios.

 Relativamente ao edifício E1, composto por três pisos, este dispõe de uma entrada 

principal que se destina à receção/acolhimento, com três salas, instalações sanitárias de 

apoio e acessos ao exterior e interior por rampas, escadas e elevador. Destina-se também 

ao Berçário, à Creche e ao ensino Pré-Escolar, possuindo seis salas de atividades; duas 

salas de repouso, instalações sanitárias de apoio, acessos ao exterior e interior por rampas, 

escadas e elevador e com ligação direta ao edifício E2. Ainda neste edifício existe um piso 

destinado ao 1.º Ciclo constituído por oito salas de aula, instalações sanitárias, acesso ao 

exterior e interior por rampas, escadas e elevador e ligação direta ao edifício E2.

 Quanto ao edifício E2, composto por quatro pisos, este dispõe de uma área destinada 

ao aprovisionamento geral; lavandaria e rouparia, zonas técnicas, balneários/vestiários – 

pessoal, cargas e descargas, aparcamentos de apoio e acessos ao exterior e interior. Além 

disso, possui ainda uma entrada principal e acessos à secretaria, à receção, atendimento e 

arquivo, à cozinha e suas zonas complementares, à sala polivalente – refeitório - bar, às 

instalações sanitárias e dispõe de acessos ao exterior e interior por escadas. Neste edifício 

existe ainda um piso destinado ao ginásio, aos balneários/vestiários, aos sanitários, à sala 

de expressão, à sala dos assistentes educativos e à biblioteca; além disso, possui acessos 

interiores por escadas e ligação direta ao edifício E1. Por último, encontra-se ainda neste 

edifício um piso destinado à sala multimédia, ao gabinete médico, ao gabinete da direção, à 

sala de professores, à sala de reuniões, a instalações sanitárias e acessos interiores por 

escadas e ligação direta ao edifício E1.
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 Em relação ao edifício E3, este é constituído por um piso de entrada principal que se 

destina à receção/acolhimento comum com grande salão de convívio, instalações sanitárias 

de apoio e acessos ao exterior e interior por escadas. Possui ainda um piso com Laboratórios 

de Ciências e Física e Química, Sala de Educação Visual e Tecnológica e Sala de Educação 

Visual e três salas destinadas às turmas de ensino secundário. Tem também instalações 

sanitárias de apoio, acesso ao exterior e interior por escadas. Neste edifício encontra-se 

ainda um piso destinado às atividades letivas do 2.º e 3.º Ciclos com dez salas de aula, 

acesso ao exterior e interior por escada.

 5.6. Estrutura organizativa

Conselho de

Administração

Direção Pedagógica

Conselho Pedagógico

Coordenação
da Creche

e Pré-escolar

Conselho de
Docentes

da Creche e
Pré-Escolar

Disciplinas Coadjuvadas

Serviços de Apoio

Educação Especial

Psicologia

Atividades Extracurriculares

Associação de Pais

Conselho de
Docentes do

1.º Ciclo

Conselho de
Turmas 2.º
e 3.º Ciclos

Conselho de
Turmas

Secundário

Departamentos
Curriculares

Coordenação
do 1.º Ciclo

Coordenação
do 2.º e 3.º Ciclos

Coordenação do
Ensino secundário

Coordenação dos
Departamentos

curriculares

Serviços

• Secretaria
• Contabilidade
• Apoio Jurídico

• Cozinha
• Refeitório
• Bar
• Portaria

Serviços de
Apoio

Docentes e Não Docentes
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 5.7. Perfil dos colaboradores do Colégio do Ave

 Integrar a equipa do Colégio do Ave é estar disposto a contribuir para a construção de 

um Projeto de Escola, assumindo-o como próprio, através de uma participação ativa e 

corresponsável, assente em competências profissionais sólidas, que promovam o 

desenvolvimento harmonioso, integral e contínuo de/entre todos. Assim, é importante o 

domínio e a utilização consciente, adequada e articulada de um conjunto de competências e 

capacidades no âmbito das diferentes dimensões do perfil que devem possuir todos aqueles 

que integram este projeto.

 5.7.1. Pessoal docente

 O Colégio do Ave atualmente conta com um corpo docente estável constituído pelos 

seguintes elementos:

 A organização funcional destes elementos é liderada pelas coordenações de nível, 

nomeadamente:

Creche e pré-escolar
1.º ciclo
Educação física, artística e tecnológica
Línguas
Ciências exatas e naturais
Ciências humanas e sociais

6 educadoras
9 docentes
6 docentes
8 docentes
7 docentes
5 docentes

Departamentos

Coordenação da creche e pré-escolar

N.º de elementos

Coordenação do 1.º ciclo

Coordenação do 2.º e 3.º ciclos

Coordenação do ensino secundário

21



 E pelas coordenações de Departamento curricular, nomeadamente: 

Departamento da creche e pré-escola

Departamento do 1.º ciclo

Departamento de línguas

Departamento de ciências humanas e sociais

Departamento de ciências exatas e naturais

Departamento de expressão física, artística e tecnológica

 5.7.2. Pessoal não docente

 5.8. Horário de funcionamento

Categoria profissional N.º de elementos

Assistentes Educativos
Psicóloga
Técnicos
Técnicos superiores
                               
                                  

16 elementos
1 elemento
1 elemento
3 elementos
                               
                                  

 A Creche, o Pré-escolar, o 1.º Ciclo, o 2.º e 3.º Ciclos e o Ensino Secundário funcionam 

de segunda a sexta-feira, nos meses de setembro a julho, encerrando nos dias definidos no 

início do ano letivo, no calendário escolar da instituição.

 O horário do pessoal docente é variável em função do desenho curricular e do 

número de horas de cada docente.

 O horário do pessoal não docente é de 8 horas diárias, variável no início da manhã e 

final de tarde, consoante as necessidades.
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6.  Projetos

 Em articulação com o desenvolvimento de competências nas diferentes áreas do 

saber, o Colégio do Ave visa, através da criação e concretização de subprojectos, promover a 

contextualização significativa, integrada e reflexiva das orientações curriculares nacionais, 

tendo sempre subjacentes os princípios e a filosofia que sustentam as práticas pedagógicas 

desenvolvidas.

 Neste sentido, são desenvolvidos, por todos os níveis/ciclos de ensino, ao longo do 

ano letivo, projetos que visam promover competências essenciais na formação integral dos 

alunos.

 6.1. IntegratEnglish

 O projeto IntegratEnglish é um projeto transversal a todos os ciclos de ensino que 

assume desde o ano letivo de 2015-2016 o ensino integrado da língua inglesa, desde o 

pré-escolar até ao 3º ciclo com o objetivo de tornar os alunos proficientes na língua referenciada 

e, simultaneamente, apetrechar os nossos alunos das competências necessárias à 

certificação do nível C1 – CAE, durante o ensino secundário, através da Universidade de 

Cambridge.

 No que respeita à creche e pré-escolar, o projeto inicia na sala dos 2 anos. A partir 

dos 3 anos a presença do inglês na sala de aula tem uma presença diária, ao longo de todo 

ano letivo.

 Nos níveis seguintes, em disciplinas como Estudo do Meio/Ciências Naturais, Geografia, 

Físico-Química, TIC/Inovação Digital, Educação Física, Educação Musical, Educação Visual e 

Educação Tecnológica as aulas em Inglês abrangem 20% a 30% da carga horária anual do 

currículo.

 A lecionação de parte dos conteúdos das disciplinas acima referenciadas permite 

um maior contacto com a língua, complementando a disciplina de Inglês curricular. Para 

além disso, os alunos do 2.º ciclo têm a disciplina de Cultura Inglesa, onde podem melhorar 

as suas competências ao nível da compreensão e produção oral e escrita desta língua através
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 da abordagem de conteúdos relacionados com aspetos culturais de países de língua inglesa. 

Na lecionação desta disciplina, promove-se a utilização das ferramentas digitais, através da 

promoção de trabalhos de pesquisa.

 No âmbito do protocolo Cambridge Educational Partner, o Colégio oferece ainda aos 

seus alunos a certificação internacional das suas competências linguísticas através dos 

exames da Universidade de Cambridge para que haja um reconhecimento efetivo das suas 

aprendizagens. Esta preparação da certificação linguística pode ainda ser reforçada através 

da frequência do Inglês como atividade extracurricular em pequenas turmas de nível.

 O ano culmina com o tradicional Summer course num país do Reino Unido em que os 

alunos além de terem uma semana intensiva de aulas em Inglês podem ainda conviver com 

alunos dos mais diversos países fazendo uso e expandindo as suas competências linguísticas 

em Inglês.

 a) Enquadramento do Projeto

 A aprendizagem integrada de conteúdos curriculares e língua, oferecida através de 

abordagens de ensino bilingue tem sido desde há largos anos recomendada pela Comissão 

Europeia como uma das formas mais eficazes de aprendizagem de uma língua estrangeira.

 Assim, os alunos têm oportunidade de: (i) usar a língua que aprendem imediatamente 

sem ter de aguardar por uma oportunidade futura para o fazer; (ii) estar mais expostos à 

língua estrangeira, sem aumento da carga horária letiva semanal, o que potenciará a 

obtenção de níveis de proficiência comunicativa mais elevados; (iii) desenvolver não só 

uma aprendizagem significativa e motivadora, face ao desafio que constitui para os alunos 

aprender conteúdos curriculares numa língua estrangeira, mas também uma aprendizagem 

inclusiva e intercultural, face ao conhecimento que adquirem da língua e cultura do outro, ao 

longo do seu desenvolvimento pessoal e do seu percurso educativo como cidadãos portugueses 

e europeus.

24



Departamento da creche e pré-escola

Departamento do 1.º ciclo

Departamento de línguas

 b) O nosso Contexto

 Dada a inexistência de projetos de ensino bilingue a nível local, o Colégio do Ave 

procurou um projeto que causasse impacto na comunidade educativa e que fosse de 

encontro às solicitações dos Encarregados de Educação.

 Esta necessidade foi ainda reforçada pelo facto de o Inglês ser a primeira língua 

estrangeira (LE I) do sistema de ensino português, sendo a sua aprendizagem obrigatória 

durante 7 anos, a partir do 3.º ano de escolaridade do 1.º CEB. Para além disso, o Inglês 

reveste um estatuto de língua franca em termos de comunicação internacional e é utilizada no 

ensino superior em Portugal que já dispõe de programas parcial ou inteiramente lecionados 

em Inglês.

 É, assim, relevante assegurar a oferta de ensino integrado da língua inglesa, no Colégio 

do Ave, para que os nossos alunos possam vir a tornar-se cidadãos capacitados para interagir 

comunicativamente numa Europa e num mundo que são multilingues e multiculturais.

 c) Aplicação do Projeto

 Neste enquadramento e visando o início precoce da oferta e a sua articulação entre 

níveis de educação e ensino, o Projeto abrange, a partir de 2016/2017: (i) a educação 

pré-escolar, por ser a primeira etapa da educação no processo de aprendizagem ao longo 

da vida, onde a sensibilização a uma língua estrangeira está prevista, devendo a mesma 

assumir um caráter lúdico e informal, de acordo com o definido nas Orientações Curriculares 

para este nível de educação. (ii) o 1.º, 2.º e 3º ciclo do ensino básico, de modo a permitir a 

sequencialidade da aprendizagem de conteúdos do currículo e o desenvolvimento gradual 

da língua inglesa no início da escolaridade obrigatória

 d) Objetivos do Projeto

 · sensibilizar os alunos da educação pré-escolar para a aprendizagem do Inglês,  

 numa perspetiva natural e integrada nas rotinas do jardim de infância;

 · desenvolver gradualmente a proficiência comunicativa dos alunos da escolaridade  

 obrigatória em língua inglesa de forma integrada com os conteúdos curriculares;

 · promover uma educação inclusiva e intercultural;

25



Departamento da creche e pré-escola

Departamento do 1.º ciclo

Departamento de línguas

 · desenvolver as capacidades dos alunos para apoiar simultaneamente o desenvolvimento  

 da comunicação em Inglês e o conhecimento dos conteúdos curriculares nessa língua;

 · capacitar os docentes de boas práticas na didática da língua inglesa e em metodologia  

 de ensino bilingue a crianças e jovens.

 e) Orientações para o desenvolvimento do Projeto

 A nível pedagógico-didático, na educação pré-escolar, pretende-se que a sensibilização 

à língua inglesa:

 · tenha em conta o contexto específico deste nível de educação e a faixa etária do  

 aluno;

 · esteja integrada de forma natural nas rotinas do quotidiano do pré-escolar;

 · crie oportunidades para uma aprendizagem natural do Inglês, ressalvando as suas  

 vertentes lúdica e informal em situações autênticas e significativas;

 · reconheça as propostas, os interesses e as preferências das crianças como oportunidades  

 de aprendizagem;

 · adote os princípios e os fundamentos expressos nas Orientações Curriculares para  

 a Educação Pré-Escolar, articulando com as diferentes áreas e domínios no contexto  

 específico da educação pré-escolar;

 · respeite o ambiente pedagógico colaborativo da equipa de educação pré-escolar,  

 assegurando práticas colaborativas entre o educador de infância, o auxiliar e o   

 docente de Inglês;

 · desenvolva a consciência intercultural e o sentido de pertença e cidadania, bem  

 como a consciência fonológica em língua estrangeira, por exemplo através de rimas,  

 lengalengas, histórias, entre outras, uma vez que este desenvolvimento pode no  

 início da escolaridade obrigatória ser facilitador da leitura e da escrita.

 A nível pedagógico-didático, nos 1.º, 2.º e 3º CEB, pretende-se que o ensino integrado 

de conteúdos e língua inglesa promova boas práticas de ensino do currículo utilizando 

estratégias de aquisição de uma segunda língua, designadamente através de:
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 · criação de um ambiente de aprendizagem bilingue que proporcione segurança e sentido  

 de pertença aos alunos.

 · utilização de uma metodologia centrada no aluno visto como participante ativo e  

 não passivo.

 · comunicação em contexto de aprendizagem através da língua Inglesa, sem tradução   

 direta para português.

 · seleção de conteúdos que constituam um desafio para os alunos e não repetição de um  

 dado conteúdo em ambas as línguas no mesmo ano de escolaridade.

 · integração de conteúdos curriculares e língua estrangeira no contexto social de  

 aprendizagem, utilizando padrões de interação diversificados, por ex. trabalho de pares e  

 pequeno grupo.

 · promoção de ‘input’ na língua estrangeira que promova as capacidades de receção e   

 produção e que seja compreensível para a criança, utilizando apoios adequados  

 (scaffolding), designadamente através de demonstração e sequenciação de instruções  

 simples, histórias, canções, dramatização, movimento e gestos, organizadores gráficos e  

 apoios visuais.

 · criação de oportunidades de ‘output’ e interação.

 · dinamização de atividades/tarefas de aprendizagem concretas, que permitam a  

 aprendizagem lúdica e experimental acompanhada de desafios apropriados, porém   

 criando expectativas elevadas nos alunos.

 · desenvolvimento do pensamento crítico, através da utilização de capacidades cognitivas  

 de ordem mais elevada e da criação de oportunidades para questionar, refletir e interagir  

 com o docente/pares, visando a autonomia da criança/aluno.

 · uso de uma variedade de atividades/tarefas que respondam a perfis de aprendizagem  

 distintos.

 · sensibilização para a consciência intercultural, através da descoberta, da reflexão,  

 da apreciação e da compreensão da sua cultura e da diversidade de culturas existente  

 no contexto da aprendizagem em língua inglesa.
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 · utilização de métodos, técnicas e instrumentos de avaliação formativa, focada   

 nomeadamente no processo e orientada para a progressão na aprendizagem.

 6.2. Inovação Digital / Literacia Digital

 Atualmente, vive-se num processo de constante mudança face ao crescimento 

exponencial das tecnologias no universo educativo. Considerando que o crescimento da 

informação e da sua acessibilidade através das redes é cada vez mais evidente, consequentemente, 

é também um facto que a concretização do processo educativo estará cada vez mais ligado 

às redes de aprendizagem. É, precisamente, neste âmbito que emerge o Projeto Educativo 

do Colégio do Ave que visa dotar os alunos num projeto transversal de literacia digital que 

lhes permita analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, 

formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia surge. Este projeto, 

procura criar condições de equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e 

o sentido crítico com o objetivo de capacitar os alunos para lidar com a mudança e a incerteza 

num mundo global em rápida transformação. A disciplina de TIC/Inovação Digital que 

aborda áreas da informática, robótica e programação é um exemplo da mobilização dos 

alunos para o desenvolvimento de competências tecnológicas. É, portanto, fundamental 

que os alunos acompanhem continuamente esta mudança e que, através dela, consigam 

desenvolver competências e adquirir novos conhecimentos, que lhes permitam ter uma 

prática efetiva com as TIC. Assim, os alunos devem não apenas reconhecer que as tecnologias 

podem ser úteis como base de apoio, suporte e auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, 

mas também utilizá-las de modo a ir ao encontro das novas formas de aprendizagem por 

via das respetivas tecnologias. Partindo deste pressuposto, “os professores devem ser 

parceiros na conceção e condução das atividades com as TIC e não meros espectadores e 

executores de tarefas” (Penteado & Borba, 2000, p. 29 ).

 6.3. Educação para a Saúde

 O projeto transversal educação para a saúde tem como objetivos gerais, nesta instituição, 

a informação e a consciencialização de cada aluno acerca da sua própria saúde e à aquisição 
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de competências que promovam uma progressiva autorresponsabilização. Pretende-se 

que os alunos identifiquem comportamentos de risco, reconheçam os benefícios, adotando 

comportamentos de prevenção.

 A educação sexual, assim como a educação alimentar, a atividade física, a prevenção 

de consumos nocivos e a prevenção da violência no meio escolar integram o currículo do 

ensino básico, na promoção de uma educação para a saúde.

 A Árvore Contadora de Histórias, a Fada do Sabor do Saber, bem como a Semana da 

Leitura e a Centopeia da Leitura despertam a vontade e o gosto de ler de cada um, através 

de estratégias diversificadas e criativas, mobilizando os alunos do 1.º Ciclo a criar hábitos de 

leitura.

 Estas dinâmicas desenvolvidas nas turmas do 1.º Ciclo, como forma de motivação, 

introdução, abordagem de diversos conteúdos programáticos na disciplina de Português e, 

consequentemente, nas outras disciplinas, atendendo ao seu caráter transversal, são um 

meio de promoção do prazer pelo conhecimento.

 6.4. Projeto Conto Contigo!

 O Projeto Farol da Matemática surge com o objetivo de dinamizar momentos lúdico-

-didáticos que apelem à motivação e à participação efetiva dos alunos nos desafios e jogos 

matemáticos propostos, incentivando o gosto e o interesse pela Matemática. Assim, 

pretende-se implementar atividades que possam tornar esta disciplina mais apelativa e 

significativa, evidenciando a sua utilidade no dia a dia, através da resolução de problemas, 

do cálculo mental, do raciocínio e da comunicação matemática. Os alunos, ao longo do ano 

letivo, têm uma participação ativa em desafios e jogos. Todos se envolvem nos torneios dos 

jogos Semáforo, Gatos & Cães e Rastros, entre outros, dos quais são apurados os representantes 

do Colégio do Ave no Campeonato Nacional dos Jogos Matemáticos.

 O trabalho em grupo é privilegiado, como forma de reforçar a comunicação, a entreajuda 

e a cooperação, envolvendo todos os anos de escolaridade do 1.º Ciclo.

 6.5. Projeto Farol da Matemática
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 Acreditando na eficácia do método científico, surgiu a necessidade de criar um 

projeto transversal a todo o 1.º Ciclo direcionado para a exploração da disciplina de Estudo 

do Meio, através do desenvolvimento de atividades experimentais.

 O Professor Lamparina, uma personagem do imaginário, representa um professor 

de Ciências misterioso e divertido que comunica com cada turma por carta, e-mail ou através 

do telefone. Desta forma, efetiva-se a articulação deste nível de ensino com os professores 

de Ciências da Natureza e Ciências Físico-Químicas do Colégio do Ave que recebem os 

alunos do 1.º Ciclo para a realização de atividades experimentais no Laboratório.

 6.6. Projeto Voar à descoberta através da experiência com o Professor  
 Lamparina

 A concretização do projeto Voz à Cultura! assenta na abertura do colégio à comunidade, 

através do contacto direto com diferentes agentes sociais, instituições ou outros parceiros 

educativos. O meio local, torna-se o objeto privilegiado de uma primeira aprendizagem 

metódica e sistemática, uma vez que, nestas idades, o pensamento está voltado para a 

aprendizagem concreta. Assim, promovem-se atividades que proporcionem a visita a diferentes 

espaços, locais, instituições e monumentos (sair do colégio), assim como, atividades que 

permitam o contacto direto com outros intervenientes sociais no colégio – escritores, bombeiros, 

enfermeiros, médicos… (receber no colégio).

 6.7. Projeto Farol da Matemática

 O projeto Express’arte tem como objetivo desenvolver nos alunos a competência 

para criar, interpretar e refletir sobre a arte, sabendo contextualizá-la como produção social 

e histórica. Estas competências são fundamentais, não apenas para o plano expressivo, mas 

também para a construção do conhecimento dos alunos. A criança aprende a fazer e a conhecer 

a arte, a reconhecer o papel da expressão artística na sociedade e o que ela significa na vida das 

pessoas e da comunidade.

 6.8. Express’arte
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 Com o surgimento do Ensino Secundário nasce o Programa Saw como resposta aos 

novos desafios da educação e enquanto pilar estruturante deste ciclo de estudos.

 Tendo como grande objetivo o desenvolvimento das softskills, formando, de forma 

arrojada e inovadora, cada aluno enquanto Pessoa, este Programa divide-se em três grandes 

áreas.

 6.9. Projeto SAW 4.0

 O Colégio do Ave pretende promover e estimular a curiosidade, criatividade e confiança 

dos alunos. No ensino secundário, ainda mais se pretende que estes agarrem os desafios que 

lhes são lançados, vivenciando uma oportunidade de um contacto com o que de melhor se faz 

na comunidade científica e laboral.

 O Programa SAW - School At Work é uma iniciativa que procura proporcionar aos 

nossos alunos oportunidade de conhecer o que de melhor se faz em termos profissionais e 

tecnológicos no nosso país, permitindo-lhes contactar e trabalhar de perto com essa realidade. 

Este programa torna-se, por isso, numa montra para alunos e empresas, dando um impulso 

qualitativo na abordagem ao ensino secundário. Na prática, o Programa SAW permite que os 

alunos do ensino secundário visitem, com regularidade, empresas e instituições de relevância 

nas áreas que lhes suscitam mais interesse e curiosidade, contribuindo para que construam um 

conhecimento mais concreto e abrangente dos perfis profissionais e das competências 

necessárias e associadas às diversas áreas profissionais. Com base nesta exploração terão as 

condições ideais para construir o seu percurso de vida, sustentado em decisões informadas e 

conscientes.

 Pretende-se assim dar um impulso qualitativo ao ensino secundário, arrojando e 

inovando nas formas de abordar e trabalhar a formação de alunos, trazendo também até eles 

algumas referências nacionais e internacionais, para trabalhar em estreita colaboração com 

este projeto, mas também, em atividades paralelas, que estarão de portas abertas não só aos 

nossos alunos, mas, a toda a comunidade estudantil e científica da região.

 6.9.1. Projeto SAW
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 · 10º ano: início do percurso com orientação para a carreira e realização das primeiras  

 visitas.

 · 11º ano: Processo de escolha e seleção das áreas de maior interesse, através de  

 visitas observativas aos parceiros com vista a uma maior triagem e escolha das  

 áreas de interesse; Acompanhamento do processo e apoio nas escolhas pelo   

 departamento de psicologia.

 · 12º ano: Inicio de visitas de trabalho, com criação, desenvolvimento e/ou acompanhamento  

 de projetos, numa perspetiva de especialização e continuidade; procurar a aquisição  

 de conteúdos teórico-práticos, com objetivo de poder enfrentar melhor as exigências  

 do ensino superior e do mercado de trabalho, em atividades esporádicas e na hora  

 semanal em sala de aula; organização e desenvolvimento de projetos.

 · Apoiar os alunos na realização de escolhas mais fundamentadas e conscientes;

 · Desenvolver competências fundamentais para enfrentar o mundo laboral (softskils,  

 hardskils, empreendedorismo, etc);

 · Conhecimento das novas tecnologias de informação e comunicação fundamentais  

 à elaboração de projetos;

 · Promover o contacto com personalidades de destaque nas diversas áreas laborais;

 · Promover o debate de ideias e capacidade de argumentação e defesa de ideias;

 · Proporcionar o contacto com realidades científicas e académicas, nacionais e internacionais;

 Aplicabilidade:

 Metas e Objetivos:

 · Visitas regulares a instituições parceiras;

 · Ações de formação

 · Aula semanal;

 · Criação e elaboração de projetos;

 Atividades:
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 6.9.2. Saw International

 Procurando sempre dar um impulso qualitativo na abordagem ao Ensino Secundário, 

o Colégio avança, este ano, com o Saw International, potencializando todos os pressupostos 

do Saw, em contexto internacional, através da realização de intercâmbios que se assumem 

cada vez mais como uma forma privilegiada de os alunos vivenciarem experiências, desafios 

e iniciativas que lhes permitam ter uma visão do mundo global, mais concreta e condizente 

com as exigências da Sociedade atual que é multilingue e multicultural.

 6.9.3. Nova Cidadania / Parlamento Jovem

 Na formação dos nossos jovens enquanto Pessoas, o interesse pela cidadania e 

participação cívica enquanto pilares fundamentais da nossa democracia, não está descurado. 

O Colégio aposta no Prémio Nova Cidadania como incentivo ao espírito crítico, capacidade de 

argumentação e interesse pelos problemas mais prementes da nossa sociedade.

 Toda esta visão de globalidade e modernidade pretende dotar os alunos de competências 

atualmente indispensáveis e de uma importância imensurável, atribuindo-lhes um perfil 

distinto e facilitador para a construção de um projeto de vida de sucesso.

 6.10. Programa Eco-Escolas

 Sendo o Colégio do Ave uma Instituição privilegiada na sensibilização e educação 

para a proteção e preservação do ambiente, o Colégio do Ave, através do programa ECO 

– Escolas, tem desenvolvido, ao longo dos dois últimos anos letivos, um ambicioso Plano 

de Ação, que compreende trabalho dentro e fora da sala de aula, procurando envolver 

toda a comunidade. Como reconhecimento deste trabalho e das boas práticas ambientais 

desenvolvidas, o Colégio do Ave recebeu a Bandeira Verde/Galardão Eco-Escolas o que 

muito nos honra e motiva para continuar a desenvolver com empenho, um plano de ação 

que permita educar os nossos alunos enquanto cidadãos informados, interventivos e 

transmissores de boas práticas ambientais, quer no contexto familiar, quer nas comunidades 

em que estão inseridos, através da continuidade da implementação do Projeto Eco-Escolas.

 O Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental 

Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE e pretende encorajar ações
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e reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelo colégio, no âmbito da Educação 

Ambiental para a Sustentabilidade.

 O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta 

coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios 

comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e 

caraterísticas do meio envolvente.

 Os desafios e concursos lançados, anualmente, são de caráter opcional e visam 

auxiliar o professor coordenador a trabalhar algumas das temáticas Eco-Escolas.

 O plano de ação é desenhado por cada escola e deverá tomar em conta a Agenda 

de prioridades de ação/intervenção decidida pelo Conselho Eco-Escolas. Em paralelo, as 

escolas são desafiadas a participar em diversos subprojectos que procuram (in)formar e 

aprofundar e premiar o trabalho no âmbito de temáticas específicas.

 6.11. Programa Erasmus +

 O mundo atual coloca, constantemente, novos desafios à educação. A globalização exige 

a perceção e a adaptação a novos contextos, onde a abertura ao mundo, a interculturalidade, a 

mobilidade e a inovação tecnológica assumem um papel determinante para o desenvolvimento 

de valores e de competências nos alunos que lhes permitam responder aos desafios complexos 

e às exigências destes tempos de imprevisibilidade e de mudanças aceleradas.

 O Colégio do Ave assume-se como uma instituição que inclui objetivos de 

internacionalização no seu Projeto Educativo, com o envolvimento em dinâmicas e 

atividades de cariz intercultural e de inovação estrutural para otimizar a qualidade do 

ensino e aprendizagem. Por conseguinte, desde o ano letivo 2017/2018, o Colégio do 

Ave integrou o Programa Erasmus+, um instrumento efetivo da estratégia Europa 

2020 para favorecer o crescimento, o emprego, a equidade social, a inclusão e os 

objetivos do quadro estratégico da Educação e Formação 2020.

 O Programa Erasmus+ inclui a educação pré-escolar e os ensinos básico e 

secundário. Constituindo-se como um programa integrado, oferece oportunidades de 

mobilidade para os alunos, os professores e a cooperação entre os setores da educação,
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da formação e da juventude e concentra-se na promoção do desenvolvimento sustentável 

dos países parceiros no domínio da educação e na concretização dos objetivos definidos 

da estratégia da União Europeia.

Objetivos do Programa Erasmus+ nos setores da Educação e Formação 

· COMPETÊNCIAS - Promover a aquisição de aptidões e competências básicas, contribuindo para 

o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como para uma cidadania europeia ativa.

· SUCESSO ESCOLAR - Combater o insucesso e o abandono escolar precoce, apoiando os 

docentes e instituições no desenvolvimento e operacionalização de estratégias eficazes.

· QUALIDADE - Reforçar a qualidade do ensino e da educação pré-escolar e os ensinos básico e 

secundário.

· DIVERSIDADE - Sensibilizar para a importância da diversidade cultural e linguística.

· INOVAÇÃO - Apoiar professores, futuros professores e dirigentes escolares no sentido de 

promoverem um ensino de qualidade e lidarem com realidades complexas nas salas de aula, 

adotando práticas e instrumentos inovadores. 

7.  Redes, parcerias e protocolos

 O Colégio do Ave estabeleceu redes, parcerias e protocolos com algumas associações, 

empresas, instituições e outras organizações que visam potenciar as capacidades físicas, 

cognitivas, sociais, funcionais e relacionais, com vista à participação social e à colaboração 

entre todos.

3B’s

A2 Análises clínicas

As razoes do Corpo

Banco Best

Bicminho

Câmara municipal de Guimarães

Cambridge University
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Clínica veterinária de Pevidém

Cliguima

CLT Advogados

Colexio Manuel Peleteiro

Critical Meterials SA

Colexio Manuel Peleteiro

DigitalSign

Dokutech Translate

Farfetch

Grupo Santiago

Hospital da Luz

Hospital Narciso Ferreira

Instituto de Cervantes

Isurgical3D

José Neves, soluções para embalagem

Junta de freguesia de Creixomil

Lameirinho

Microsoft

Ministério da Educação

Universidade do Minho

PIEP

Robotica UM

Tempo Livre

Tow Work 4 (AMF Shoes)

Zero 17

8.  Articulação curricular

 «Estruturar a vida da instituição e a prática curricular e organizativa com base na 

concretização de lógicas de trabalho colaborativo (quer no plano disciplinar, quer no plano 

interdisciplinar) parece indispensável para romper uma lógica fragmentária instituída que não 

facilita a formação dos cidadãos para a sociedade do conhecimento, onde a alfabetização 

científica é uma necessidade crescente para a compreensão da complexidade do real.» 

(Roldão, M. C. & Almeida, S., 2018, p.43 )

 Assim, no Colégio do Ave procuramos, de uma forma consistente, consolidar práticas 

de articulação vertical e horizontal que garantam maior robustez no ato da planificação de 
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toda a ação educativa, sendo nosso objetivo consolidar também práticas e fomentar linhas 

de ação que possam promover o sucesso educativo. Para tal, a interdisciplinaridade curricular 

visa, antes de mais, a criação de espaços de trabalho conjunto e articulado em torno de 

metas educativas.

 Sendo a articulação uma continuidade educativa entre os diferentes níveis 

da educação básica, fator decisivo para o sucesso educativo, pretende-se, por um 

lado, compreender as conceções e as práticas pedagógicas dos docentes, que se 

vêm comprometidos em diferentes dinâmicas pedagógicas e, por outro, efetuar 

uma análise ao nível da dimensão curricular e avaliativa.

 Em suma, a articulação e a sequencialidade das aprendizagens entre os 

diferentes ciclos, níveis de ensino e anos de escolaridade constituem uma linha 

orientadora da construção das aprendizagens.

 Sendo o Projeto Educativo o documento regulador do Colégio do Ave, todos os 

documentos organizacionais são instrumentos complementares do mesmo. Assim, o 

Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno deverão estar em permanente e efetiva 

articulação para que seja possível oferecer uma resposta educativa verdadeiramente integradora, 

focalizando os princípios e valores contidos neste Projeto.

9.  Articulação do Projeto Educativo com outros documentos
 organizacionais

 A avaliação deste projeto visa melhorar a prestação do serviço educativo e a qualidade 

das aprendizagens dos alunos. Procurará identificar os pontos fortes e áreas de melhoria, 

considerando estes últimos elementos percursores da mudança.

 A execução do Projeto Educativo terá um acompanhamento permanente e far-se-á 

a três níveis:

10.  Avaliação do Projeto Educativo
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 · ao nível da reflexão individual, da responsabilidade de cada membro da comunida 

 de escolar;

 · ao nível de cada Conselho de Docentes, que reflete e avalia, por escrito, cada atividade  

 realizada no âmbito do Plano Anual de Atividades e o desenvolvimento dos projetos  

 a que se propõe;

 · ao nível da Direção Pedagógica, que reflete e procede à avaliação sobre a consecução  

 do mesmo.

 Este acompanhamento tem como principais objetivos a eficácia, a adequação do 

projeto aos destinatários, a eficiência na gestão dos recursos, através da análise dos 

resultados de aprendizagem, práticas pedagógicas implementadas, trabalhos de equipa 

desenvolvidos, a adequação da organização escolar e a análise dos contextos educativos 

(socialização, segurança, bem-estar, participação na vida escolar e grau de satisfação da 

comunidade educativa).

 Os mecanismos e instrumentos de avaliação interna criados e a criar pelo Colégio 

do Ave, bem como os instrumentos de avaliação externa adotados, hão-de permitir avaliar 

o funcionamento do colégio, o grau de informação, participação, satisfação da comunidade 

educativa, bem como o grau de consecução dos objetivos constantes do projeto educativo 

e, ainda, a recolha de informação útil para reformulação de objetivos, a colmatação de 

lacunas e o desenho de novas estratégias.

 Deverá, também, avaliar os resultados escolares dos alunos, bem como o seu 

percurso académico ou profissional.

 A avaliação do Projeto Educativo deve ser qualitativa, contínua e sistemática, de 

modo a conduzir a uma eventual reformulação do diagnóstico inicial e/ou dos objetivos e 

estratégias delineadas. Deve, também, pautar-se por critérios de coerência, de pertinência, 

de eficácia e ser consequente. A avaliação deve ser construtiva e orientada para a melhoria.
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 A estratégia de comunicação e divulgação do Colégio do Ave está assente em linhas 

de orientação dinâmicas e abertas às transformações do contexto interno e externo do 

colégio.

 Estas linhas orientadoras são compostas pelas diversas formas de comunicação 

com vista a atingir, em cada momento e em cada contexto, os objetivos pretendidos com 

eficácia e eficiência.

 Assim, entre a página eletrónica do colégio; as redes sociais Facebook, Instagram e 

Youtube; o plasma institucional na entrada do colégio; artigos em jornais e revistas da 

região; conferências e encontros informais de destaque; parcerias institucionais e eventos, o 

Colégio escolherá, caso a caso, com base numa análise crítica destas ferramentas a escolha 

do melhor instrumento de comunicação para a divulgação das mensagens e conteúdos 

institucionais.

 Esta base estratégica de comunicação deverá ser planificada numa perspetiva anual 

e deverá estar em constante alinhamento com o Plano anual de atividades do colégio, 

sendo avaliada continuamente para que possa ser reformulada e reajustada, sempre que 

necessário, com base na medição do impacto junto do público alvo, da adesão e qualidade 

da interatividade com o público nas redes sociais e com o número de visitas à página 

eletrónica do colégio numa linha de contínua melhoria dos procedimentos adotados.

11.  Estratégia de comunicação e divulgação
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