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INTRODUÇÃO 

De acordo com o exposto no artigo 4 do Decreto-Lei nº 32/2007, de 3 de setembro, “o Estado 

caboverdiano reconhece a liberdade de ensinar e de aprender, limitada apenas pelos objetivos gerais 

da política e ação educativas consubstanciadas em lei.” O mesmo admite a relevância do papel dos 

estabelecimentos de ensino privado e cooperativo, em virtude da abertura de possibilidades de 

acesso à educação e formação dos caboverdianos. Considerados assim, um complemento do papel do 

estado na realização de um dos direitos humanos fundamentais e na elevação de qualidade dos 

recursos humanos e permitindo aos pais e encarregados de educação a possibilidade de escolha da 

instituição para educação dos seus educandos.  

 

1) BREVE HISTÓRIA DA PRESENÇA DA CONGREGAÇÃO AMAOR DE DEUS EM CABO VERDE  

 

Em 1943 as primeiras irmãs chegaram às Ilhas de Cabo Verde, a pedido do então Bispo da Diocese 

de Santiago, o Senhor Dom Faustino Moreira dos Santos, com o objetivo de trabalhar no orfanato com 

as crianças vítimas da fome provocada pelas prolongadas secas.  Inicialmente em São Nicolau, mais 

tarde, em 1947 em São Vicente. Até à data de1975, data da independência de Cabo Verde, o Orfanato 

foi uma prioridade, de agora em frente não se pode dizer o mesmo, se desenhou novo paradigma, 

pois, as irmãs viram-se obrigadas a abandonar tanto o Orfanato Rainha Santa Isabel em São Nicolau, 

bem como o de Mota Carmo em S. Vicente. 

 

 FIDELIDADE AO CARISMA  

Perante as circunstâncias, as Irmãs não cruzaram os braços, em fidelidade a Deus e ao ideal do 

Venerável Padre Jerónimo Usera se abriram a novos horizontes.  Às irmãs que couberam a tarefa da 

transição, podemos aplicar muito bem o ditado «Tal pai, tal filho (a)»! Pois, as irmãs fiéis ao estilo 

peculiar do nosso Fundador (homem, corajoso, aventureiro, perseverante altruísta…).  Homem que 

em todos os momentos bons e menos bons, soube adaptar-se às circunstâncias da vida e da 

sociedade, em prol dos que mais precisavam. Assim, as irmãs sempre fiéis ao carisma, procuraram 

manifestar o amor gratuito de Deus “onde fosse necessário.” 

Com o cessamento do orfanato   a Missão das irmãs do Amor de Deus m Cabo Verde de 1975 a 1991   

foi essencialmente voltada para a Pastoral e para a Promoção Feminina. Tal como fez o Padre 
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Usera, as Irmãs na sua simplicidade contribuíram para aumentar a alegria de muitos. Entregaram –

se de alma e coração proporcionando o que toda mulher e todo o homem tem direito, ser um bom 

cidadão. 

Na Pastoral as irmãs tiveram uma atuação importantíssima em vários domínios:  Pastoral 

catequética, pastoral litúrgica, desde animação litúrgica, celebração da Palavra em várias localidades, 

animação de comunidades cristãs, cuidado das alfaias litúrgicas, pastoral familiar, pastoral social, as 

frequentes visitas domiciliares com o efeito terapêutico, pois, as irmãs não tinham ouro nem prata 

para levarem   às famílias mas levavam tudo o que tinham. Levavam Jesus.  As irmãs foram capazes 

de dizer, mostrar com a própria vida que o Amor de Deus é gratuito e ama a cada um de forma única.  

Quanto à promoção Feminina, dispensa qualquer comentário. Quem nunca escutou, senhoras (por 

vezes de famílias monoparentais) a dizerem com gratidão que seu sustento deve-se às irmãs do Amor 

de Deus?  Aqui, bem poderíamos registar nomes de inúmeros casos, sobretudo mulheres que 

sentiram promovidas na sociedade por parte das irmãs do Amor de Deus. É de conhecimento de 

muitas de nós, casos de senhoras que hoje continuam a multiplicar o que aprenderam enquanto ex-

alunas das R.A.D. Tanto como profissional, como voluntariado, encontramos senhoras que hoje vivem 

da sua reforma fruto do trabalho realizado do que aprenderam. Pois, as irmãs do Amor de Deus, 

utilizando o que está muito em voga hoje, desde há muito tempo foram «autênticas empreendedoras» 

ao Serviço por Amor. 

 

2. PRESENÇA DAS IRMÃS NAS ESCOLAS EM CABO VERDE 

De 1991 a 2018 as irmãs do Amor de Deus fiéis ao carisma Congregacional sempre procuraram 

responder aos novos desafios, estavam abertas às necessidades da sociedade. É assim, que em 1991 

as irmãs reestruturaram uma nova forma da Missão em Cabo – Verde, sem deixar as anteriores. A 

educação integral da infância e da juventude, típica das irmãs do Amor de Deus, passa também a ter 

um lugar de destaque, a Educação   nas escolas próprias e públicas. 

 

Em 1991 no dia 17 de outubro, começou a germinar e crescer a semente da primeira Escola, tudo 

começou com o início de abertura e de acolhimento a um grupo de cerca de 20 crianças, na 

Comunidade das Irmãs em Pedreira Fonte Francês S. Vicente. A comunidade estava constituída 

por três irmãs. Irmã Maria do Rosário Ramos, Irmã Albertina Silva Borges e Irmã Ana Rosa Freire 
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Semedo. Rapidamente o grupo de crianças aumentou e como os pedidos eram muitos, não tardaram 

em transformar a casa de acolhimento em « Jardim de Infância Padre Usera». 

Com o desenrolar do tempo o mesmo foi ampliado, passando a funcionar os dois níveis: Jardim de 

Infância e o então Ensino Básico Integrado com devido reconhecimento do Ministério da Educação. 

Em 1998 foi concedida à escola o Alvará (Alvará nº 8/1998). 

Entretanto a Congregação prepara as bases para uma nova presença, numa outra Ilha, a maior do 

país, Ilha de São Tiago em Terra Branca, Praia é o novo Bairro a acolher as Irmãs do Amor de Deus 

com a Missão primordial educação integral, no ano de 1998/1999 esteve a residir na Praia duas 

irmãs com a finalidade de acompanhar a obra, Irmã Rosário Ramos e Irmã Lúcia Semedo Monteiro 

(eterna memoria).   

No ano letivo 1999/2000, a Escola acolhia oficialmente a primeira comunidade das Religiosa do 

Amor de Deus, e o primeiro grupo de alunos do Pré-Escolar e do Ensino Básico, no Ano letivo 

2000/2001 a Escola Amor de acolhia o primeiro grupo de alunos do ensino secundário.  A Escola foi 

inaugurada no dia 16 de dezembro de 2000. 

A Escola Amor de Deus é uma escola católica, designada de Estabelecimento Privado e Cooperativo, 

cujo projeto educativo se integra dentro do projeto geral da Congregação das Religiosas do Amor de 

Deus que se assente na formação integral da pessoa humana.  

Foi concedido à escola o ALVARÁ Nº15/99, 29 de setembro de 1999. Desde de então esta funciona 

em parceria com o Estado de Cabo Verde na educação e formação de crianças, adolescentes e jovens, 

principalmente aos pertencentes às camadas mais vulneráveis da população. A escola celebrou um 

protocolo com o Ministério da Educação, onde este se compromete a remunerar os professores e a 

coloca-lose na escola e ainda a contribuir com um subsídio para ajuda nas despesas de manutenção 

e a escola coloca ao dispor da comunidade educativa os espaços, materiais e os equipamentos.  

 

 ATRIBUIÇÕES  

De acordo com os princípios que norteiam a filosofia da Congregação das Irmãs do Amor de Deus, as 

atribuições e deveres da escola estão focalizados na promoção de uma educação que promova o 

desenvolvimento integral do individuo, baseada em valores intrínsecos à formação do cidadão nas 

suas diversas vertentes e valências, fazendo do educando uma pessoa com capacidade e atitudes, 
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concorrendo para contribuir e influenciar positivamente a sociedade na base de valores sociais e 

científicos. 

A escola tem ainda o propósito de estabelecer relações de cooperação ou associação, no âmbito das 

suas atribuições, com outras entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras,, desde que 

isso não implique delegação ou partilha das suas atribuições e competências nomeadamente, não 

viole os seus estatutos, nem transgrida o protocolo assinado com o estado de Cabo Verde. A escola 

propõe uma proposta clara do Evangelho e fundamenta em relações interpessoais pautadas por 

valores cristãos, pelo desenvolvimento pessoal, pela intervenção social ativa e crítica em ordem à 

construção de uma sociedade melhor.  

Neste sentido, a escola é concebida como um espaço de intervenção criativa, de integração e 

socialização dos alunos facultando desta forma uma preparação adequada para enfrentarem os 

desafios da sociedade atual em constante mudança.  Contudo, privilegia a liberdade religiosa dos seus 

integrantes designadamente alunos, professores, pais e ou encarregados de educação desde que cada 

um contribua e zele para os objetivos da escola enquanto instituição educativa, que tem um papel a 

desempenhar na sociedade onde está inserida. 

 

Desde o ano letivo 2015-2016, por iniciativa da escola e em devida articulação, com os Serviços 

Centrais e demais escolas católicas do país, se introduziu a disciplina Educação Moral e Religiosa 

Católica que se foi alargando progressivamente até ter a disciplina a funcionar em pleno em todos 

os anos. No âmbito da inculcação de valores aos alunos e professores, os últimos cinco minutos de 

cada 1ª aula do dia são destinados a um momento de Reflexão, onde, em conjunto, são transmitidas 

e aprofundadas mensagens do Evangelho ou outras que impelem à boa conduta, a atitudes corretas 

e comportamentos cívicos e deste forma concretizar a sua missão. 

 

 MISSÃO 

A Escola Secundária Amor de Deus tem por missão educar, despertar e estimular o desenvolvimento 

integral e harmónico da pessoa humana, como agente do seu próprio crescimento nas dimensões 

individual, social e cristã, num todo, indissociável dentro dos contornos do saber, saber estar, do 

saber ser e do saber fazer.  
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 PARCEIROS  

A escola tem como parceiros diretos o Ministério da Educação, a FICASE, o SIGE – Sistema Integrado 

de Gestão Escolar, o NOSI – Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, Associação de Estudantes e os padrinhos e madrinhas dos alunos 

carenciados. De todo o modo, vem trabalhando afincadamente no intuito de alargar a sua base de 

parcerias por forma a reforçar a sua missão sem perder de vista os seus objetivos para as quais foi 

criada.  

 

 VISÃO 

Enquanto instituição educativa a Congregação das Irmãs do Amor de Deus entende que a educação é 

primordial e, é o melhor meio para se conseguir uma sociedade mais equilibrada e próspera, com 

justiça social, tolerância e que na realidade, apesar de todas as diferenças, ninguém é melhor do que 

o outro, formar a inteligência e modelar o coração segundo os sentimentos de Cristo e os tradicionais 

valores de cada povo. 

 

 VALORES 

Educar para a justiça, paz, solidariedade e fraternidade (VIDE: Missão Carismática, p. 68). Educar 

para a verdade, no amor e para o amor. Educar para o respeito, a tolerância e o perdão. Educar para 

a ética, isto é, para a observância de um posicionamento exemplar, movido por padrões de ética no 

exercício da atividade. 

 

3. BREVE HISTÓRIA DA CIDADE DA PRAIA 

  A vila da Praia de Santa Maria, localizada no litoral sul da ilha de Santiago, surgiu em 1615, quando 

se deu o início do povoamento de um planalto situado perto de uma praia (praia de Santa Maria) que 

oferecia boas condições para navios. Inicialmente utilizada como porto clandestino (para fugir ao 

pagamento de taxas aduaneiras na capital, então a cidade de Ribeira Grande) a localidade foi 

progressivamente adquirindo características de uma vila com a gradual fuga das populações da 
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Ribeira Grande, aquando do declínio desta última. A passagem oficial da capital de Ribeira Grande 

para Praia de Santa Maria deu-se em 1770. Ao longo da história de Cabo Verde houve sucessivas  

propostas de transferências da capital de Praia para outros locais, mas com a elevação do estatuto 

de vila para cidade, em 1858, Praia ficou definitivamente a capital de Cabo Verde, concentrando as 

funções de centro político, administrativos, religioso e económico. 

 

A cidade da Praia foi a primeira cidade construída de raiz em África pelos Portugueses, mas durante 

a administração portuguesa, só o planalto central (o Plateau) era considerado “cidade”. Só depois 

da independência, em 1975, se aceitou o facto de que a cidade da Praia englobava também os 

bairros circundantes. Desde essa altura a cidade sofreu um boom demográfico, e em trinta anos 

quadruplicou a sua população, recebendo movimentos migratórios do interior da Ilha e de todas as 

outras ilhas, contribuindo para que nesta ilha concentrasse metade da população de Cabo Verde. 

 

 

 

 

Enquadramento da Escola  

A escola está situada entre vários bairros mais carenciados da Cidade da Praia, a saber: Bela Vista, 

Alto da Glória,  Achada Eugénio Lima,  Santaninha e Terra Braca de Cima. Acolhe alunos destes 

bairros, mas também de outras zonas da cidade da Praia.  
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A Escola trabalha com três dos subsistemas do Sistema Educativo Cabo-verdiano: o Pré-Escolar, o 

Ensino Básico Obrigatório que se divide em dois ciclos: O primeiro ciclo do primeiro ao quarto ano, 

o secundo do quinto ao oitavo ano e o Ensino Secundário, do nono ao décimo segundo ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESCUDO DA CONGRAGAÇÃO DAS RELIGIOSAS DO AMOR DE DEUS 

Como parte integrante da Congregação, desde da abertura da escola, esta foi representada pelo 

escudo da mesma. O lema “O amor de Deus faz sábios e santos” é originário do Pe. Jerónimo Usera 

e tem sido tomado como lema da nossa Escola. O ramo de loureiro significa a paz e a vitória sobre o 

mal. A palma significa a entrega total da vida a Deus, ao serviço dos irmãos. O azul está associado à 

tranquilidade, frescura e à água. E o branco à luz e à paz.   
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Desde de  2015, a Escola criou o seu logotipo que utiliza atualmente. 

 

 

 

 

 

 

Este logótipo representa uma instituição (Escola Católica) constituída por um livro e coração abertos 

e uma pomba. 

O livro simboliza a ciência e a sabedoria. Aberto, convida à procura do saber, à pesquisa e à aquisição 

de conhecimentos. O seu sentido obliquo demonstra o dinamismo da instituição. A imagem do livro 

simboliza, igualmente, o mestre: “o melhor livro é o professor.” (pe. Usera) 

O coração é o símbolo do amor. Aberto, demonstra igualmente, a abertura à aquisição de 

conhecimentos e à sabedoria e revela a demonstração de pensamentos, sentimentos e valores como 

o respeito, a paz, a verdade, a bondade, o sacrificio, a perseverança, a responsabilidade, o 

compromisso, a generosidade e a justiça. 

A pomba representa a luz, o Espírito Santo, a paz e a harmonia. Sendo a instituição, uma escola 

católica, a pomba, simbolo do Espírito Santo, vai de encontro aos designios religiosos da mesma. 
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Todos os elementos apresentados convergem em direção ao objetivo fundamental da instituição que 

é a educação integral fundamento do indivíduo alicerçado na luz, conhecimento e valores 

(respetivamente, pomba, livro e coração). 

A par das caraterísticas simbólicas das formas, a cor azul do livro representa igualmente a sabedoria, 

a potencialidade, é a cor do pensamento e analogamente o branco representa a luz, que também é o 

símbolo do conhecimento. 

A cor azul simboliza a ciência, a inteligência e sabedoria. Está associada à estabilidade, lealdade, 

confiança, fé, verdade, bondade, glória e caridade. É uma cor fresca, tranquilizante, que se associa 

com a parte mais intelectual da mente, assim como o amarelo. 

O branco ilumina e transforma. Simboliza, igualmente, a paz, a sinceridade, a verdade, a pureza e o 

infinito. A cor branca também simboliza a virtude, o amor a Deus e estimula a humildade. É uma cor 

que sugere libertação, que ilumina o lado espiritual e restabelece o equilibrio interior. É a cor mais 

protetora. Representa também o otimismo e a perfeição. 

O amarelo simboliza, também, a luz, a confiança, o intelecto, a alegria e a prosperidade. É uma cor 

inspiradora e que desperta a criatividade. Estimula as atividades mentais e o raciocínio. Também está 

associada à nobreza, à inteligência e inovação. 

A cor vermelha simboliza o amor, a inteligência, sabedoria, poder, bondade, lealdade, glória e 

caridade. O vermelho contribui também para a confiança em si mesmo, a coragem e uma atitude 

otimista ante a vida. 

Relativamente à utilização do negro não há emprego de nenhuma simbologia, é apenas uma opção 

de contraste. Portanto, há uma perfeita harmonia na escolha das formas e das cores. 

 

 

5. ESTRUTURA ORGÂNICA 

Diretora – Iª Ana Maria Duarte. 

Subdiretor Pedagógico – Luís da Graça Morais 

Administradora financeira – Irmã Nélida de Barros 

Subdiretora para os assuntos de inclusão social e promoção da cidadania – Carmem Semedo  

Subdiretor Administrativo – Silvino António Silva Correia 

Secretária da Direção – Maria Nisa Correia Fernandes Pires 
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Coordenador do 1º Ciclo do Ensino Básico Obrigatório – Mário Luís Lopes 

Coordenadora Pedagógica do Ensino Pré – Escolar – Iª Albertina Borges 

Presidente do Conselho de Disciplina – Mário Luís Lopes  

Gabinete de Orientação Educativa, Vocacional e Profissional - Sílvia da Graça Delgado  

Gabinete de Inclusão e espaço de Cidadania - Silvy Rocha  

Comissão de Festas e Eventos - Ondina de Barros Andrade  

Comissão de Desporto e Lazer - Ângelo Vieira 

Coordenadora da Pastoral – Escola - Iª. Sandra Fortes Brito 

Grupo Ecológico - Auta Celândia 
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OBJETIVOS 2022-2023 

 

TEMA: A VIDA 

 

OBJETIVO GERAL: Agradecer, partilhar e protejer a Vida. 

1. 1º trimestre: 

1. setembro – Receber; 

2. outubro – Sonhar; 

3. novembro – Celebrar; 

4. dezembro – Alegrar;. 

2. 2º trimestre: 

1. janeiro – Perdoar; 

2. fevereiro – Partilhar; 

3. março – Ser compasivo; 

                3º Trimestre:  

4. abril – Admirar; 

5. maio – Florescer; 

6. junho – Arriscar; 

 

         OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Promover a integração e inclusão dos alunos e de todos os membros na comunidade 

educativa;  

 Oferecer uma educação integral onde a dimensão espiritual terá um lugar de destaque e 

contribui para o equilibrio e bem-estar de todos; 

 Zelar para que esta escola seja cada vez mais segura e atrativa, onde a comunidade educativa 

sinta confiante em desenvolver as suas atividades; 

 Promover o sucesso escolar e, por conseguinte, aumentar a taxa de aprovação; 

 Reduzir o absentismo escolar; 

 Fomentaro sentido da vida e o cuidado do próximo; 
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 Zelar pela preservação da vida através de boas práticas que levam à mudança de 

comportamento; 

 Continuar a apostar nas atividades extracurriculares, nomeadamente através de um currículo 

sólido, apostando no ensino das Artes (Música, Ginástica Rítmica e Balé), Línguas (Inglês e 

Francês) e no Desporto (Andebol, Voleibol Basquetebol); 

 Garantir a continuação da implementação da Nova Revisão Curricular no ensino secundário, 

sem sobressaltos e nas melhores condições a que a escola possa oferecer;  

 Apostar em formações que habilitam os professores para trabalhar com os meios digitais sem 

constrangimentos; 

 Divulgar o Regulamento Interno e Projeto Educativo da Escola; 

 Cumprir as diretrizes da Direção Geral de Saúde. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1. Acompanhamento no dia-a-dia da escola de forma presencial; 

2. Promover o diálogo como forma de concenso; 

3. Conhecer bem para agir melhor; 

4. Encontrar nas situações negativas uma oportunidade; 

5. Investir nas formações de diferentes âmbitos (cristã, humana, social, relacional, pedagógica e 

científica); 

6. Promover o envolvimento de toda a comunidade educativa nas atividades da escola, 

sobretudo os de âmbito pastorais; 

7. Apostar na melhoria dos equipamentos de informático para facilitar o trabalho dos 

docentes; 

8. Aposta na qualidade pedagógica, do rigor e da disciplina; 

9. Responsabilização dos educadores docentes e não docentes pelo desempenho da sua missão; 

10. Articulação entre os currículos dos diferentes ciclos; 

11. Participação em Projetos de iniciativa concelhia e nacional; 

12. Comemoração do dia internacional de não vilência: 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E CURRICULAR 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO EXECUTIVA

 

DIRETORA GERAL

DIRETOR PEDAGÓGICO

COORDENADORES:

- PRÉ-ESCOLAR

- 1º CICLO

- 2º CICLO

- SECUNDÁRIO

COORDENADORA DE 
PASTORAL

SUBDIRETOR 
ADMINISTRATIVO

ASSUNTOS SOCIAIS DE 
INCLUSÃO E PROMOCÃO DE 

CIDADDANIA
SECRETÁRIA
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CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

DIRETOR PEDAGÓGICO

GRUPO DISCIPLINAR DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

Português

GRUPO DISCIPLINAR DE 
CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS

BIOLOGIA

GEOLOGIA

CIÊNCIAS NATURAIS

CIÊNCIAS DA TERRA E DA VIDA

FÍSICA

QUÍMICA

FÍSICO-QUIMICA

GRUPO DISCIPLINAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
E HUMANAS

DIREITO

ECONOMIA

E.M.R.C.

GEOGRAFIA

HISTÓRIA

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE CABO VERDE

PSICOLOGIA

GRUPO DISCIPLINAR DE 
EDUCACÃO FÍSICA

EDUCACÃO FÍSICA
EQUIPA DE PASTORAL

COORDENADORA

PRÉ-ESCOLAR

COORDENADORA

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

COORDENADOR

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

COORDENADOR

ENSINO SECUNDÁRIO

COORDENADOR

SERVICOS DE PSICOLOGIA E 
ORIENTACÀO

GRUPO DISCIPLINAR DE 
EDUCACÃO ARTÍSTICA

EDUCACÃO ARTÍSTICA

DSENHO

GEOMETRIA DESCRITIVA

GRUPO DISCIPLINAR DE 
LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS

FRANCÊS

INGLÊS

MANDARIM

GRUPO DISCIPLINAR DE 
CIÊNCIAS EXATAS

MATEMÁTICA
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Conceber o planeamento do Ano Letivo; 

2. Elaborar o Plano Curricular de Escola; 

3. Elaborar o Plano Anual de Atividades; 

4. Organizar o Processo de definição dos Critério de Avaliação; 

5. Dar orientações sobre a elaboração de horários; 

6. Intensificar o Sistema de Informação; 

7. Encontrar formas de participação de toda a Comunidade Educativa; 

8. Organizar os Conselhos de Turma de Avaliação; 

9. Organizar o processo das Provas Aferidas, Gerais Internas e Nacionais; 

10. Organizar o processo dos Exames Nacionais; 

11. Organizar relatórios de Avaliação Final do Ano Letivo; 

12. Desenvolver o Sistema de Avaliação Institucional; 

 

PEDAGÓGICO/DIDÁTICA 

 

3. Elaborar o Plano Curricular da Escola; 

4. Apoiar e potenciar projetos pedagógicos; 

5. Estimular, racionalizar e enquadrar recursos humanos; 

6. Promover a participação e a responsabilização na tomada de decisões de todos os atores     

educativos;  

7. Promover acções de capacitação dos docentes; 

8. Promover a troca de boas práticas pedagógicas entre os docentes; 

9. Garantir uma boa integração dos novos professores; 

10. Responsabilizar os órgãos e os atores educativos pelas suas atividades atribuições/ competências; 

11. Promover parcerias, protocolos de colaboração e/ou acordos de cooperação com 

empresas, autarquia e outros agentes comunitários. 
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PASTORAL 

1. Proporcionar aos alunos um momento de reflexão, de escuta e encontro consigo mesmo, com os 

outros e com Deus; 

2. Dar um rosto agradável à escola de modo a servir destes meios para evangelizar a Comunidade 

Educativa; 

3. Conhecer o Carisma Amor de Deus; Criar identidade AD, promovendo a FRATERNIDADE; 

4. Conhecer e aprofundar a identidade da Escola Amor de Deus; 

5. Conhecer e divulgar a vida de Jesus e Padre Usera; 

6. Proporcionar momentos de reflexão sobre a importância dos valores que a Escola Amor de Deus oferece; 

7. Proporcionar momentos de fornmação integral da pessoa de forma a contribuir para o bem-estar dos 

outros; educar para a solidariedade, para o valor e defesa da vida; 

8. Anunciar explicitamente a pessoa de Jesus Cristo; 

9. Propor o Evangelho estreitamente unido à existência concreta; 

10. Fazer do Evangelho o ponto de referência como mentalidade e forma de vida; 

11. Informar e sensibilizar os alunos para participarem no centro de catequese de sábado; 

12. Criar espaços que permitam a experiência pessoal e comunitária do Amor de Deus; 

13. Valorizar a instituição familiar como elemento imprescindível no diálogo educativo, de 

modo a que se entenda a realidade Família/Escola como um todo único; 

14. Desenvolver nos alunos, uma atitude de sensibilidade e de compromisso com os mais 

pobres; 

15. Estar atento aos sinais dos tempos e responder às necessidades do nosso 

presente histórico; 

16. Promover relações humanas de abertura e parceria com a comunidade. 

 

FUNCIONAL - DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 

1. Preservar a qualidade dos espaços e dos equipamentos; 

2. Responsabilizar os utentes pelos espaços e os equipamentos; 

3. Manter a qualidade dos espaços e dos equipamentos; 

4. Rentabilizar o Sistema Integrado de Gestão Escolar; 
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5. Requalificar os espaços; 

6. Humanizar espaços; 

7. Manter o ambiente atractivo nos espaços;  

8. Rentabilizar os espaços. 

 

ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO 

 

1. Elaborar e aprovar o orçamento para o ano letivo; 

2. Elaborar e aprovar as contas para o ano civil; 

3. Gerir racionalmente o orçamento; 

4. Aplicar racionalmente verbas para a gestão dos espaços, para a gestão pedagógica e 

para a manutenção e gestão administrativas; 

5. Investir de uma forma sustentada em equipamentos e materiais informáticos; 

6. Melhorar o espaço escolar de modo a responder às exigencias do sistema educativo;   

7. Organizar os Processos de Apoio Financeiro e de Desenvolvimento; 

8. Gerir racionalmente os recursos humanos e materiais; 

9. Angariar e gerar recursos financeiros. 

 

 

COORDENAÇÃO DE EQUIPAS DE TRABALHO 

 

Reunião de Direção - todas as quartas feiras – 8H30; 

Reunião dos Coordenadores  de ciclos – semanal – Segunda-feira às 12H40;  

Reunião do Conselho Pedagógico – 1ª Terça feira do mês   às 15horas; 

 Coordenação disciplinar – Semanalmente (as disciplinas que têm 3 e 4 tempos semanais reunem-se 

semanalmente  as que têm 2 tempos reunem-se  quinzenalmente); 

Reunião Geral de Professores ordinária – Inicio e final de cada trimestre; 

Reunião de Diretores de Turma ordinária-  inicio e final de cada trimestre; 

 Reunião Conselho Docentes  do EBO – mensal; 

Reunião de Conselho de Educadores de Infância – mensal ; 
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Reunião da Equipa de Pastoral – 1º Sábado do mês às 9H30; 

Reunião Conselho da disciplina   -  Quinzenalmente , às 14 horas.  

 

ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

1. Reuniões dos Conselhos de Turma. 

2. Reuniões trimestrais dos Conselhos de Turma com caráter avaliativo 

3. Avaliaçãoes  intercalares no Conselho Pedagógico. 

4. Reuniões mensais do Conselho de Disciplina. 

5. Reuniões/balanço do Conselho Directivo.   

6. Reuniões Semestrais com os Encarregados de Educação. 

7. Reuniões de Diretores de Turma com o Serviço de Psicologia e Orientação – sempre que 

necessário. 

 

EQUIPAMENTO IDENTIFICATIVO DA ESCOLA  

 

1. Bata (Infantil, Pré-escolar, ): polo e calças (1º Ciclo do EBO, 5º e 6º anos) 

2. Uniforme (camisa/blusa e calças para o ensino secundário. 

3. Equipamento de Educação Física: Fato de treino identificativo da escola (azul claro para 1º e 2º 

ciclo do EBO e azul escuro para o secundário). 

4. NOTA: O equipamento referido anteriormente é de uso obrigatório 
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

MEDIDAS DE APOIO EDUCATIVO 

 

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES 

 

12. Aulas de Substituição; 

13. Aulas de Apoio; 

14. Assistência individual ou em grupo; 

15. Dinamização dos clubes escolares; 

16. Projetos de Escola; 

17. Atividades de enriquecimento curricular 

 

MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

 

1. — As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às 

necessidades e potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua 

realização plena, promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao 

currículo, na frequência e na progressão ao longo da escolaridade obrigatória. 

2. A atenção e o aperfeiçoamento contínuo dos prcedimentos que permitam a detecção/sinalização 

dos alunos suspeitos. 

3. — Estas medidas são desenvolvidas tendo em conta os recursos e os serviços de apoio ao 

funcionamento da escola, os quais devem ser convocados pelos profissionais da escola, 

numa lógica de trabalho colaborativo e de corresponsabilização com os docentes de 

educação especial, em função das especificidades dos alunos. 
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4. — A implementação das medidas ocorre em todas as modalidades e percursos de educação 

e de formação, de modo a garantir que todos os alunos têm igualdade de oportunidades no 

acesso e na frequência das diferentes ofertas educativas e formativa. 
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      PLANO CURRICULAR 

 

     Desenvolvimento Curricular, Aprendizagens dos Alunos, Avaliação 

 

a. Promover o aprofundamento de saberes, saber-fazer, saber-ser, saber estar com os 

outros e o domínio de instrumentos e de metodologias; 

b. Proporcionar o desenvolvimento dos alunos nas vertentes Cristã, Científica, 

Artística e Desportiva, criando condições facilitadoras para a sua formação 

integral e para o seu sucesso escolar e pessoal; 

c. Desenvolver competências que promovam a reflexão, o raciocínio crítico e 

criativo e a curiosidade científica; 

d. Criar as condições que permitam a consolidação e aprofundamento da autonomia 

pessoal; 

e. Aprofundar valores, atitudes e práticas que preparem intelectual, afetiva e 

socialmente os alunos para uma cidadania responsável e um desempenho ativo na 

sociedade; 

f. Aprofundar a capacidade de comunicação e de cooperação; 

g. Criar hábitos de trabalho individual e em grupo; 

h. Desenvolver estratégias que envolvam o aluno nas suas aprendizagens e na 

superação das suas dificuldades, criando dinâmicas de trabalho adaptadas; 

i. Facultar a aproximação permanente com o meio envolvente, com o património 

cultural e  ambiental; 

j. Apostar na dinamização do trabalho de projeto e no desenvolvimento de 

experiências de     comunicação e expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 

multimodal, valorizando o papel dos alunos enquanto autores, proporcionando-

lhes situações de aprendizagens significativas; 
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k. Desenvolver competências para uma cultura de democracia e aprendizagens com 

impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no 

relacionamento social e intercultural; 

l. Incentivar a participação das famílias no processo educativo e na vida da escola; 

m. Desenvolver uma cultura de interiorização de valores sociais quais sejam as 

liberdades, a tolerância, o espírito crítico e a pró-actividade. 
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ESTRUTURA DO PLANO CURRICULAR 

 

A estrutura curricular da escola fundamenta-se nas orientações dadas pelo Ministério da 

Educação (Decreto-Legislativo nº 2/2010) e  visam  alcançar  as  competências  definidas  no  Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, operacionalizando-as de acordo com as 

necessidades detetadas e com a promoção do sucesso educativo e académico dos alunos. 

 

PRÉ-ESCOLAR 

 

“Prevê-se o funcionamento dos jardins de infancia, orientados para uma formação 

propedeutica das crianças dos 5 anos de idade, sendo os de 4 anos dedicados à socialização. 

As criação dos 3 anos estarão no sistema de cuidados, sob a tutela do Ministério da familia e 

Inclusão social. 

Pretende-se introduzir novas orientações pedagógicas  para a educação do pré-escolar, 

assugurando a uniformização  das práticas pedagógicas, bem como facultando às educadoras, 

monitoras e orientadoras um referencial para a dinamização das suas atividades, imprimindo 

mais qualidade e mais competencias  às crianças que ingressarão no ensino básico”.  

(Caderno de orientação 2012/2018) 

 

 As referidas Orientações Pedagógicas também têm por finalidade “guiar as monitoras e 

orientadoras sobre a forma de abordar as diferentes componentes educativas, nomeadamente 

para a familiarização com a Língua Portuguesa, o desenvolvimento da motricidade e de hábitos de 

socialização positivos” (Caderno de orientação 2012/2018) 

 

De acordo com o Projeto Educativo da Escola, estes documentos curriculares que sustentam 

a educação pré-escolar garantem a coerência dentro do sistema educativo, ou seja, devem 

assegurar uma visão de criança e de educação que promova a continuidade educativa, 
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fundada em intencionalidades pedagógicas, princípios e valores, como condição para 

transições seguras e significativas para a escolaridade obrigatória. 

 

 

ÁREAS DE CONTEÚDO 

 

As áreas de conteúdo têm como referência as grandes áreas do desenvolvimento 

enunciadas pela Psicologia – sócio-afetiva, motora e cognitiva – que deverão contribuir para 

o desenvolvimento global da criança. As áreas de conteúdo supõem a realização de 

atividades, dado que a criança aprende a partir da exploração do mundo que a rodeia. Se a 

criança aprende          a partir da ação, as áreas de conteúdo são mais do que áreas de atividades, 

pois implicam que a ação seja ocasião de descoberta de relações consigo própria, com os 

outros e com os objetos, o que significa pensar e compreender.



 

27  

. 

 

 

 

ÁREAS DE 

CONTEÚDO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Desenvolvimento 
pessoal e social 

Desenvolver a educação para os valores Favorecer a 
autonomia da criança Desenvolver a autoestima da criança 
Desenvolver a identidade pessoal. 

Desenvolver a socialização 

Comunicação e 
Expressão  

- Dominio das 
expressões 

- Dominio da linguagem 
oral e abordagens da 
leitura 

Dominio da matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver a 
motricidade fina e grossa 
Desenvolver o controlo 
motor 

Desenvolver a compreensão e a 
aceitação de regras Proporcionar a 
descoberta de si e do outro 
Desenvolver o alargamento do jogo 
simbólico 

Criar novas situações de comunicação e novos 
“papéis” Desenvolver a capacidade de imaginação 
e da criatividade Desenvolver a linguagem verbal 
e não-verbal 

Valorizar o processo de exploração 

Desenvolver o sentido estético e ampliar o 
conhecimento do mundo Desenvolver a 
capacidade de atenção e de concentração 
Desenvolver a acuidade auditiva 

Criar um clima de comunicação que constitua um modelo 
para a interação e aprendizagem 

Adquirir maior domínio da 
linguagem oral Adequar a 
comunicação a situações 
diversas 

Desenvolver situações facilitadoras de uma familiarização com o 
código escrito Valorizar e incentivar as tentativas de escrita 
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Proporcionar o contacto com as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

Desenvolver o 
pensamento lógico-
matemático 

3. Conhecimento do 
Mundo 

Contribuir para compreender melhor o mundo e dispor de 
meios para o representar e lhe dar sentido 

Proporcionar o contacto com o exterior 

Alargar os saberes básicos 
necessários à vida social 
Desenvolver uma Educação para a 
Saúde Desenvolver o respeito pelo 
meio ambiente 

Sensibilizar e despertar a curiosidade e o desejo de aprender 

 

 

As diferentes áreas de conteúdo, bem como as Metas de aprendizagens definidas para 

o ensino Pré-escolar deverão ser consideradas como referência a ter em conta no 

planeamento e avaliação de experiências e oportunidades educativas e não como 

compartimentos estanques a serem abordados separadamente. 
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Ao nível do Pré-Escolar, o trabalho é planificado de acordo com as três áreas propostas 

pelo Ministério da Educação. 

Os alunos têm um tempo semanal de 30 minutos, de Expressão Musical lecionado pela 

própria  monitora.  

Os alunos têm dois tempos semanais de 30 minutos, de Inglês lecionados por uma das 

educadoras. 

Na Educação Física têm um tempo semanais de 30 minutos, lecionados pela educadora  

A avaliação é contínua e qualitativa, baseada na observação e no registo com caráter 

informativo, nas áreas acima referidas e nas Metas de aprendizagem definidas para o ensino 

do Pré Escolar. 

 

ENSINO BÁSICO  

O Ensino Básico, tem a duração de oito anos e compreende dois ciclos sequenciais de 

quatro anos cada um (artigo 23º da LBSE) 

1º CICLO 

O Primeiro Ciclo de Ensino Básico, que é globalizante e abrange 1º, 2º, 3º e 4º ano de 

escolaridade. O seu foco são as aprendizagens de base: leitura, escrita e alfabetização 

numérica e algébrica, bem como a introdução para a ciência e tecnologia e o desenvolvimento 

da área das expressões. 
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Obedece a seguinte matriz curricular do Ensino Básico em vigor. 

Áreas disciplinares 

Carga horária semanal 

1º 

ano/Hora 

2º 

ano/Hora 

3º 

ano/Hora 

4º 

ano/Hora 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 

Matemática 6 6 6 6 

Ciências Integradas + Atividades 

Científicas 3 3 3 3 

Educação Artística e Cultural 3 3 3 3 

Educação Física 2 2 2 2 

Educação Moral Religiosa Católica 2 2 2 2 

Total  22  22 22  22  

 

Atividades de Complemento Educativo/Enriquecimento Curricular  

Apoio ao Estudo 2 2 2 2 

 
No primeiro Ciclo, as componentes do currículo são trabalhadas por um/a professor/a, 

em regime de                  monodocência. As componentes da Educação Artística e Cultural e Educação 

Física, são geridas por docentes especialistas: 

 Educação Artística e Cultural - 3 tempos semanais de 50 minutos cada. 

 Educação Física – 2 tempos semanais de 50 minutos cada. 

 A disciplina de Educação Moral Religiosa Católica é de frequência obrigatória. 

● O Apoio ao Estudo está organizado da seguinte forma: 

 Português: 2 tempo Semanal (alunos indicados pelo/a Professor/a Titular da 
Turma) 

 Matemática: 2 tempo semanal (alunos indicados pelo/a Professor/a Titular da 
Turma) 
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2º CICLO 
 

O 2º ciclo do ensino básico, com a duração de quatro anos, correspondendo aos 5º, 6º, 7º 

e 8º anos de escolaridade, aprofunda e introduz novas áreas do conhecimento, e se desenvolve 

numa perspetiva de continuidade, sequencialidade e articulação com as aprendizagens do 1º 

ciclo. A gestão do currículo, bem como a construção dos horários das turmas são organizados, 

mediante critérios pedagógicos que sejam promotores do sucesso das aprendizagens e terão 

em consideração as necessidades e as regras de higiene e segurança vigentes, com a redução 

possível do tempo de permanência dos alunos em sala de aula e na escola. 

Ao nível do 2º Ciclo, a organização curricular e a distribuição das cargas horárias 

realizam-se tendo como principio a Matriz Curricular do ensino Básico em vigor. 

Disciplinas 

Carga horária semanal 
5º 

ano/Hora 
6º 

ano/Hora 
7º 

ano/Hora 
8º 

ano/Hora 
Língua Portuguesa 4 4 4 4 

Matemática 4 4 4 4 
Ciências da Terra e da vida + Atividades 
Cientificas   3 3 2 2 
História e Geografia de cabo Verde 3 3   
Geografia   2  

Hist6ria    2 

Físico-química   3 3 
Inglês 2 2 2 2 
Francês 2 2 2 2 
Educa ao Artística 2 2 3 3 
Educação Física 2 2 2 2 

Área Não Disciplinar 
TIC - Regime Modular (30/h Anuais) 2 2 2 2 
Direção Turma 1 1 1 1 

TOTAL 25 25 25 25 
Atividades de Complemento Educativo /Enriquecimento curricular 

Apoio ao Estudo  2 2 2 2 
Área de Projeto local  1 1 1 1 

Clubes      
ATL      

TOTAL SEMANAL até 30h até 30h até 30h até 30h 
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● A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica é de frequência obrigatória; 

● O Apoio ao Estudo está organizado da seguinte forma: 

○  Português: 1 tempo Semanal (alunos indicados pelo conselho de turma ) 

○  Matemática: 1 tempo semanal (alunos indicados pelo conselho de turma) 

 A TIC modular é administrada em um dos trimestres de cada ano, com a duração de 2 horas 

semanais. Nos trimestres em que as turmas não estão a trabalhar a TIC modular, deve-se 

completar as 25 horas semanais com atividades de apoio ao estudo, de enriquecimento 

curricular, aulas de recuperação projeto local, entre outras atividades. 

 Área de Projeto Local deve ser trabalhada dentro do espaço DT, em concertação com a 

equipa do Espaço EIC/OEVP e o Conselho de Turma. 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

O ensino secundário dá continuidade ao ensino básico e permite o desenvolvimento 

dos conhecimentos, aptidões e capacidades intelectuais e emocionais, a par de uma formação 

humanista contemporânea, necessárias à intervenção criativa na sociedade, essenciais na 

construção do projeto de vida. 

O ensino secundário tem a duração de quatro anos, num ciclo único, do 9º ao 12º ano 

de escolaridade, e estrutura-se em duas vias opcionais, via geral e via técnica. (Decreto- Lei 

nº 13/2018). 

Os horários das turmas serão organizados, como habitualmente, mediante critérios 

pedagógicos que sejam promotores do sucesso das aprendizagens e terão em consideração 

as necessidades e as regras de higiene e segurança vigentes, com a redução possível do tempo 

de permanência dos alunos em sala de aula e na escola. 

Ao nível do 9º ano, a organização curricular e a distribuição das cargas horárias 

realizam-se tendo como principio a seguinte Matriz Curricular. 

 



 

33  

9º ano 

 
Componente
s de 
Formação 

 
Disciplinas 

 
Carga Horária 

Semanal 
(horas) 

 

 

 

 
 

 

 Português 4 

Geral Francês 2 

 Inglês 2 

 Educação Física 2 

 TIC 2 

  
12 

Subtotal 

 Matemática 4 
Especifica Ciências Fisico-Quimica 2 

 Ciências da Terra e da Vida 2 

 História 2 

 Geografia 2 

 Desenho e Métodos Graficos 2 

 Educacão Moral Religiosa Católica 2 

  16 
Subtotal 

 
Área de Projeto 

 

Projeto Vocacional e de Vida 

 
1 

Oferta Complementar (a)  

Apoio ao Estudo 2 

Total 27 a 29 

 

a) Oferta formativa no ambito do Projeto Educativo da Escola e de frequência facultativa. 

b) Componente de formação transversal a todas as disciplinas e de acordo com o Projeto 

Educativo da Escola. 

 A disciplina de Educação Moral Religiosa Católica é de frequência obrigatória. 
 



 

34  

Matriz Base 10.º, 11.º e 12.º anos – via geral  
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ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 

 

APOIO AO ESTUDO  

Objetivos 

1. Adquirir competências que permitam descobrir e utilizar métodos de estudo e de trabalho 

2. Desenvolver atitudes e capacidades que favoreçam uma crescente autonomia no 

processo de aprendizagem. 

3. Praticar competências sociais, tais como: comunicação, trabalho de equipa, gestão de 

conflitos, tomada de decisões e avaliação de processos; 

4. Aprender fazendo, ligar a teoria à prática e utilizar os saberes de todas as disciplinas; 

5. Aprender e desenvolver capacidades de tratamento de informação; 

6. Aprender a resolver problemas, partindo da realidade e dos recursos existentes; 

7. Desenvolver diferentes capacidades que permitam estudar com eficiência e sem ajudas; 

8. Promover a boa utilização da língua materna em todas as disciplinas; 

9. Aprender a organizar o tempo de estudo e os materiais necessários; 

10. Saber definir objetivos de estudo e utilizar as estratégias mais eficientes, a fim de 

chegar aos objetivos propostos; 

11. Saber avaliar o trabalho pessoal. 
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Objetivos 

 

a. Formar-se para a responsabilidade pessoal e coletiva: respeitar-se, respeitar os 

outros e  respeitar o bem-comum; 

b. Aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos; 

c. Adquirir competências para a vida, tais como: espírito crítico; capacidades de 

diálogo e comunicação; de aceitação e adaptação ao diferente e ao novo; de 

assertividade, e capacidade de tomar decisões; 

d. Refletir sobre o ser pessoa, sobre a própria pessoa, sobre a própria vida , a vida na 

turma       e na comunidade; 

e. Tornar-se pessoa ativa e interveniente no seu próprio crescimento e na 

construção de uma sociedade mais solidária. 

f. Conhecer-se melhor, conhecer melhor os outros e a sociedade; 

g. Crescer em responsabilidade como indivíduo e pessoa social, na construção do 

próprio  ser, da sociedade e da preservação do meio ambiente; 

h. Desenvolver a capacidade crítica e a capacidade de estar atento e ser ativo na 

visão e  resolução dos problemas do mundo. 

 

 

Avaliação  

A avaliação é descritiva e será comunicada aos Encarregados de Educação, segundo 

os seguintes parâmetros de avaliação: relação interpessoal, responsabilidade, reflexão sobre a 

vida da turma e da escola e educação para a cidadania. 
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ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO 

 

1. Elaboração de fichas de trabalho (Teórico/Prático); 

2. Atividades de investigação, experimentação e descoberta guiada; 

3. Trabalho de pares/grupo; 

4. Apresentação de temas a serem explorados e desenvolvidos através de pesquisa; 

5. Elaboração de fichas de trabalho (teórico - prático), após explicação da matéria pelo 

professor; 

6. Trabalho de grupo, de forma simplificada ou utilizando a metodologia da dinâmica de 

grupo, com apresentação do trabalho escrito e oral; 

7. Apresentação de temáticas para serem exploradas e desenvolvidas, segundo o método 

da descoberta, pesquisa (dentro e fora da escola), análise e apresentação de 

conclusões, visionamento de filmes e vídeos, conforme especificidade do público-

alvo e dos conteúdos das disciplinas; 

8. Trabalhos de investigação individuais, e/ou, em grupo, fichas de leitura, fichas 

bibliográficas, relatórios da aula e outros; 

9. Visualização de filmes, documentários, criação de blogs, jogos interativos com recurso 

às tecnologias de informação; 

10. Avaliação da oralidade e da atitude; 

11. Atividades de avaliação: testes, relatórios, fichas de trabalho, trabalho de 

pesquisa, trabalho experimental e trabalhos de projeto; 

12. Listas  de  verificação,  testes  formativos/sumativos,  produtos  de  estudo  e  

observação direta.
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ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

a. Acompanhamento individual /Tutoria; 

b. Acompanhamento individual através de fichas de trabalho e abordagem oral e 

debate     relativamente aos conhecimentos adquiridos; 

c. Adequação dos métodos e das aprendizagens; 

d. Diversificação das estratégias avaliativas (natureza dos instrumentos); 

e. Adaptação curricular; 

f. Acompanhamento ao Estudo e Projetos; 

g. Trabalhos de Casa; 

 

 

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA, FORMATIVA E SUMATIVA 

 

1. Trabalho Individual; 

2. Trabalho de Grupo; 

3. Fichas de trabalho - teórico-prático; 

4. Trabalhos de Pesquisa; 

5. Trabalho de Projeto; 

6. Observação direta; 

7. Relatórios; 

8. Participação oral e escrita; 

9. Apresentações; 

10. Trabalhos de Casa; 

11. Portefólio; 

12. Tarefa / Avaliação formativa; 

13. Reformulação da tarefa; 

14. Atividades em contexto de trabalho. 
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ATIVIDADES DE APOIO À DIVERSIDADE 

a. Planos de estudo autónomo; 

b. Pedagogia Diferenciada; 

c. Trabalho individual/pares/grupo; 

d. Fichas de trabalho e de leitura; 

e. Trabalho de Projeto; 

f. Trabalho laboratorial; 

g. Visitas de Estudo; 

h. Visionamento de filmes educativos; 

i. Jogos interativos; 

j. Trabalhos de Casa. 

 

 

 

MODELO DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS 

 

a. Apresentação oral na turma ou noutros grupos;  

b. Divulgação no sítio da escola; 

c. Exposições ao longo do ano dentro e fora da escola. 
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AVALIAÇÃO 

 

O aluno é o centro e a razão de ser da existência da escola, portanto é o principal 

destinatário da educação que nela tem lugar. A avaliação é uma forma de regulação desta prática 

educativa e da tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens. 

Objetivos: 

 

1. Comunicar aos aluno no inicio das aulas como será avaliado (critérios de avaliação); 

2. Apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos; 

3. Ser um instrumento fundamental na motivação daqueles que apresentam maiores 

dificuldades, fornecendo-lhes as informações que os ajudem a reforçar positivamente a 

sua autoestima; 

1. Possibilitar ao aluno e seu Encarregado de Educação a informação sobre o seu 

desempenho escolar, com vista à melhoria das aprendizagens; 

2. Valorizar a evolução do aluno; 

3. Certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno, no final de 

cada ciclo. 

 

PROJETOS 

 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, o Projeto Educativo das 

Escolas  Amor de Deus afirmam-se como referenciais para as decisões a adotar. A Visão de 

aluno integra desígnios que se complementam, se interpenetram e  reforçam num modelo de 

escolaridade que visa a qualificação individual e a cidadania democrática. No cumprimento 

deste desígnio considera-se oportuno Projetos que promovam e  capacitem os alunos para 

uma cidadania ativa: 
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Projetos Calendarização Responsáveis 

Projetos de turma Ao longo do ano Educadoras/Professoras 

Titulares/Conselhos de Turma 

Escola Amor de Deus, em 
busca da Inclusão  

De 03 a 10 de 
dezembro 

Gabinete de Orientação V e P 

Treinamento de 
comportamento Parentais  

Ao longo do ano GOVP 

Voluntariado JADES Ao longo do ano Equipa de Pastoral 

Clube ecológico Ao longo do ano Equipa de Professores  

 

Levar um sorriso 

Natal solidário  

Advento e Natal 1º Ciclo do EBO 

Exposição de trabalhos 
da Educação artística  

 

Ao longo do 
ano 

Grupo disciplinar da Educação 
artítica e Desenho 

Tutoria de pares Ao longo do ano Gabinete de Inclusão 

Dia da Ciência  23 de Dezembro Grupo disciplinar  

Comportar é nossa forma 
de amar  

Ao longo do ano Conselho de turma do 8º E 

Oficina Escrita Criativa Ao longo do 
Ano 

Professoras Zenaida Tavares  

Programa de Oreintação 
vocavional para 9º 10º e 
12º anos 

Ao longo do 

ano 

GOVP 

Programa de 
desenvolvimento social e 
pessoal  

Ao longo do ano Gabinete de inclusão 

 

Semana de EMRC 
 

Abril 

 

Grupo disciplinar  

Talentos Amor de Deus  Ao longo do ano Educação artítica 

Concurso Perguntas e 

respostas  

Ao longo do ano Mentores ADD 

Projetos de resposta a 
iniciativas das 
universidades (12ºano) 

  

GOVP 
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Ao longo do 

ano 

Olimpíadas da Matemática Ao longo do ano 
Ministério de Educação e grupo 
disciplinar de matemática  

Estudar em tempo de 

Pandemia  

Ao longo do ano  GOVP 

Treinamento de métodos 

e técnicas de estudo  

Ao longo do ano GOVP 

Bulling e ciberbulling na 

Escola  

 

Ao longo ao ano GOVP 

Equipa anti-bulling 

Gabinete de Inclusão 

Escolha profissional e 

esteriótipos de género 

Ao longo do ano GOVP 

Projeto de vida e escolha  3º Trimestre  GOVP  

Professor de EMRC 

Sinalização dos alunos 
com NEE Ao longo do ano 

Equipa da EMAEI, os professores 
tutulares e Diretores de turmas  

Acompanhamento aos 
alunos novos  

Ao longo do ano Professora Silvia Neves  

Em busca do sucesso  
Ao longo do ano 

Professora Maria Nisa Fernandes 

Campanhas de 

solidariedade 

Ao longo do ano 
Equipa de Pastoral e 
Coordenadores de Ciclos 

 

Caminhada quaresmal  Abril Equipa de Pastoral 

Campanhas preventivas 
sobre ISTs/HIV/SIDA 

Ao longo do 
ano  

  Gabinetes de Inclusão e de OVP 

Educação para a 
Sexualidade  

1º e 2º 
trimestres 

Gabinetes de Inclusão e de OVP 

 

Inteligencias multiplas na 
escola 

 

Ao logo do ano 

 

Gabinetes de Inclusão e de OVP 
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 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Musica (guitarra, flauta, cavaquinho) 

Ballt/ginástica ritmica, aeróbica  

Inglês 

Mandarim 

Weblab 

Basquebol, Ténis 

 

 

 

COMEMORAÇÕES E EVENTOS 

 

1. Iniciativas coletivas e individuais integradas nas atividades das diferentes turmas e 

em      áreas específicas: 

2. Aniversário da Escola – 16 de dezembro; 

3. Festa da Comunidade Educativa – 8 de abril; 

4. Celebração da Fundação da Congregação - 27 de abril;  

5. Morte do Padre Usera 17de maio; 

6. Celebrações do Natal e da Páscoa 
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ATIVIDADES CURRICULARES DO PERÍODO PRÉ E PÓS LETIVO 

 

1. Reuniões  gerias de professores e funcionários  

2. Reuniões de grupos disciplinares  

3. Apresentação dos novos professores; 

4. Reflexão sobre o Regulamento Interno; 

5. Reflexão sobre o Projeto Educativo; 

6. Reflexão sobre o Projeto Curricular de Escola; 

7. Plano de Contingência ( covid19 ) 

8. Definição de regras a observar por professores e alunos; 

9. Planificação das disciplinas; 

10. Articulação de conteúdos; 

11. Definição de estratégias, metodologias e atividades; 

12. Elaboração e seleção de materiais didáticos; 

13. Elaboração de atividades de reforço da aprendizagem; 

14. Elaboração dos Projetos Curriculares de Turma; 

15. Harmonização de instrumentos avaliativos; 

16. Definição dos critérios de avaliação; 

17. Instrumentos de avaliação; 

18. Grelhas de autoavaliação; 

19. Discussão dos Critérios de Avaliação; 

20. Plano Anual de Atividades. 
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AMBIENTE  ESCOLAR/RELAÇÃO  COM  O  MEIO/RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 

CORRESPONSABILIZAR A FAMÍLIA NO PERCURSO ESCOLAR DOS ALUNOS 

ATRAVÉS DE: 

1. Reuniões de Pais/Encarregados de Educação (1º sábado de cada trimestre, após inicio das aulas) 

2. Contactos frequentes com os Diretores de Turma ( presencial e online); 

3. Solicitação da participação voluntária em programas de envolvimento na escola; 

4. Promoção de ações de formação específicas direcionadas para os principais 

problemas  detetados. 

Participação em projetos organizados por outras Instituiçãos  

1. Projetos de intervenção, 

2. Apresentação na escola de atividades ligadas ao processo educativo dos alunos, 

3. Participação em atividades desportivas e culturais, 

4. Participação em projetos de intervenção comunitária e de ocupação dos tempos livres, 

5. Apresentação de candidaturas a projetos locais, regionais, nacionais. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

4. Avaliação do processo Ensino – Aprendizagem 

5. Avaliação intermédia 

6. Avaliação do Plano curricular de Turma 

No final de cada Período Letivo 

7. Avaliação do Trabalho de Coordenação dos grupos disciplinares e de Disciplina 

No final do Ano Escolar 

8. Avaliação do Plano Curricular de Escola 

9. Avaliação do Desempenho dos docentes

1. Promover a qualidade da educação; 

2.  

3.  

4. Utilizar os dados da avaliação de decisões tendentes ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento da escola. 

a  v  
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ORGANIZAÇÃO  E GESTÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Atribuição de uma sala fixa  às turmas do  Ensino Básico , do 9º e 10º anos . 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS LETIVOS PRÓPRIOS 

 

1. Salas de aulas; 

2. Biologia e Química – Laboratório; 

3. Artes Visuais e Educação Tecnológica; 

4. Educação Física; 

5. Placa desportiva, campo do EBO; 

6. Informática - Laboratório de informática; 

7. Biblioteca; 

8. Sala multiuso; 

9. Sala Padre Usera e Salão azul (Conferências e eventos). 

 

HORÁRIO  DE FUNCIONAMENTO 

 

1. Segunda-Feira a  Sábado  

2. Período de manhã  

3. Das 7H30 a 12H30 

4. Período de tarde 

5. Das 13h00 a 17H40 

6. Sábado – Das 7h30 às 12H30 (11º e 12º anos) 
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ANEXOS DO ANO LETIVO 2021-2022 

 

ANEXO 1 - DADOS GERAIS  

 

 

 

Nº Alunos 1347 

Nº Turmas 44 

Nº Professores 67 

Nº Não Docentes 16 

Educadora e monitoras  7 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR / CALENDARIZAÇÃO 

 

Inicio do ano escolar – 01 de setembro 

Prepração metodológica – De 05 a 17 de Setembro 

Inicio do ano letivo – 19 de Setembro 

Interrução letiva do 1º trimestre – 23 de dezembro 

Inicio do 2º tramestre – 05 de janeiro 

Interrupção letiva do 2º trimestre  20 a 22 de  fevereiro (Carnaval)  

Inicio do 3º  trimestre – 10 de Abril 

Fim das atividades letivas – 31 de julho 
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FERIADOS NACIONAIS  

 

1 de janeiro - Dia do Ano - Ano Novo 

13 de janeiro - Dia da Liberdade e Democracia 
20 de janeiro - Dia da Nacionalidade e dos Heróis Nacionais 
2 de Março - Cinzas 
15 de abril - Sexta-Feira Santa 
17 de abril - Páscoa 
1 de maio - Dia Internacional do Trabalhador 
1 de junho - Dia Internacional das Crianças 
5 de julho - Dia da Independência de Cabo Verde 
1 de novembro - Dia de Todos os Santos 
25 de dezembro – Natal 

 

APLICAÇÃO DE PROVAS E EXAMES 

 

 

 

Aplicação Provas Concelhias 6º ano  22 junho 2023 

Aplicação Provas Concelhias 7º ano  23 junho 2023 

Aplicação Provas Concelhias  8º ano de 19 a 23 de  junho de 2023 

Aplicação Provas Nacionais 4º ano: 26, 28 e 30 de  junho de 2023 

Aplicação Provas Nacionais 8º ano 26 e 28 de  junho de 2023  

Aplicação Provas Nacionais 4º ano (segunda chamada) 3, 4 e 6 de  

junho 2022 

Aplicação Provas Nacionais 8º ano (segunda chamada) 3, 4 de  

junho 2022 
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DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NÍVEIS  DE  ENSINO  ANOS/TURMAS 

 

 

Turmas (ano) 

 

Número de alunos 

 

Total  

Feminino Masculino  

Pré- Escolar   141 

3 anos  16 17 33 

4 anos  30 28 58 

5 anos  31 19 50 

Total Pré- Escolar 77 64 141 

1º ano 51 49 100 

2º ano 45 24 69 

3º ano 36 32 68 

4º ano 32 38 70 

Total Pré-Escolar 77 64 141 

5º ano 38 32 70 

6º ano 32 37 69 

7º Ano 75 88 163 

8º Ano 75 62 137 

Total 2º Ciclo 220 219 439 
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9º Ano 80 75 156 

10º Ano 66 32 96 

11º Ano  66 32 98 

12º Ano 61 32 93 

Total do ES 272 188 460 

Total 733 614 1347 

 

 

 

 

 

CURSOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

Ciências e Tecnologias 

C. Económicas Sociais  

C.Humanisticas  

Artes Visuais( Com a entrada da reforma curricular no secundário) 
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     DIREÇÃO 

 

DIRETORA GERAL Irmã Ana Maria Duarte 

DIRETOR PEDAGÓGICA Professor Luis da Graça Morais  

ADMINISTRADORA FINANCEIRA  Irmã Nélida Martins de Barros 

COORDENADORA DA PASTORAL Irmã Sandra Brito 

COORDENADORA DO INFANTIL E PRÉ-

ESCOLAR 

Irmã Albertina Silva Borges 

COORDENADORA DO 1º CICLO EBO Professor Mário Semedo  

COORDENADORA DO 2º CICLO EBO Professor Jorge Ribeiro 

COORDENADOR DO SECUNDÁRIO E DE 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Professor Silvino Correira  

COORDENADORA DOS ASSUNTOS DE 

INCLUSÃO E CIDADANIA 

Professora  Carmen Semedo 

SECRETÁRIA E PONTO FOCAL DO SIGE Professora Maria Nisa Fernandes 
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COORDENAÇÕES  DISCIPLINARES 

 

Disciplinas  2º Ciclo  Secundário 

L. Portuguesa   Prof. Zenaida Évora  Prof. Zenaida Évora 

Francês Prof. Auta Monteiro Prof. Anilton Mendes 

Inglês Prof. Cleunice Baessa Pedro Martins 

História e CCV  Prof. Bernardo Costa 

Físico-química  Prof.  Mário Lenine 

GD e Desenho Prof. Albertina Fernandes Prof. Arminda Maocha 

HGCV Prof. Jeremias   

Matemática Prof. Edson Mendes  Prof. Walter Fernandes 

Filosofia  Prof. Benilde Garcia 

Sociologia  Prof. Maria Nilda Landim 

Psicologia   Prof. Sílvia Neves 

Direito e Economia   Prof. Zenaida Delgado 

Geografia e Desenvolvimento  Prof. Auta Silva 

UC e TIC  Prof. Romualdo Varela  

Educação Física  Prof. Ângelo Moreno 

CTV Prof. Fernando Aurigemma  

Biologia e Geologia  Prof. Belarmino Ribeiro 

EMRC Frei Gilson de Pina  
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INFANTIL E PRÉ ESCOLAR 

 

ANO TURMA TITULAR DE TURMA 

Pré 3A Vânia Faustina Gonçalves dos Santos  

Pré 3B Vânia Faustina Gonçalves dos santos 

Pré 4A Senhorinha Patrícia Évora Fortes 

Pré 4B Maria Segunda Gomes Cabral 

Pré Esc 4C Senhorinha Patrícia Évora Fortes 

Pré 5A Suza Tavares Varela 

Pré 5B Márcia de Jesus  da Veiga Semedo 

 

 

1º CICLO DO EBO 

 

 

 

 

Educação artistística – Professora Neusa  

Educação Moral e Religiosa Católica – Professora titular  

ANO TURMA TITULAR DE TURMA 

1º  A Ana Teresa da Costa C. Lima 

1º  B Valita Andrade Borges dos Reis da Silva 

1º C   Dulcelina Costa  

2º A Isabel do Rosário Miranda Tavares 

2º B Fernanda Pires Santos da Cruz 

3º A Ondina de Barros Andrade de Macedo 

3º B Elisa Mendes Tavares 

4º A Ana Isa Soares Miranda 

4º B Jacinta Sanches Garcia 
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Educação física – Professora Suely Fonseca  

 

2º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO  

 

Nº Turmas Diretores Contato E-mail 

01 5º A Irmã Sandra Brito 5919317 brito.29@gmail.com 

02 5º B Cleunice Baessa 9398093 cleunicebaessa@gmail.com 

03 6º A Hirondina Gonçalves  9919550 sierhi@hotmail.com 

04 6º B Iolando Gomes 5167220 iolandogomes1977@hotmail.com 

05 7º A Albertina Fernandes  5862906 albertinaff@gmail.com 

06 7º B Belarmino Ribeiro 9723887/9985231 Belinilucas@yahoo.com.br 

07 7º C Auta Monteiro 9321602 almont.maris@hotmail.com 

08 7º D Eponino Almeida 9365321 eponino.lopes@me.gov.cv 

09 7º E Ivanilda  Cabral 9772133 Ivanildamonteiro826@gmail.com 

10 8º A Edson Mendes 9955934 edsonmendes1992@gmail.com 

11 8º B Alberto Varela 9728428 2tudibrava@gmail.com 

12 8º C Fredson Fonseca 9536494 Fredsonc.fonseca@me.gov.cv 

13 8º D Jeremias Correia 9241036 jerysantos@hotmail.com 

14 9º A Sandra Lopes 9753027 salopi.6.85@gmail.com 

15 9º B José Lino Furtado 9840738 lino.furtado27@gmail.com 

16 9º C Jerson Varela 9923096/9327561 brucejerson@gmail.com 

17 9º D Linda Lopes 5800556 danielsilvafogo2016@outlook.com 

18 9º E Luis Sena  9262984 ninamimita@hotmail.com 

19 10º CT1 Ivano Araújo  5817685 ivanudjo@hotmail.com 

20 10º CT2 Adailson Teixeira 5209770 adailson.teixeira@student.unicv.edu.cv 

21 10º ES Elisangela dos Santos 9165756 elisangelasantos100@hotmail.com 

22 10º H Benilde Garcia 9930027 benildefurtado@hotmail.com 

23 11º CT1 Walter Fernandes 9840111 wfranciscof@gmail.com 

24 11º CT2 Ineida Tavares 9262984 ninamimita@hotmail.com 
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25 11º H Alfred Monteiro 9824028 alfredmonteiro1708@gmail.com 

26 11º ES Adélia Furtado 5956460/5167231 adeliasouza68@gmail.com 

27 12º CT Pedro Tavares 5167228 ptavares260@gmail.com 

28 12º ES Auta Silva  5178025 autamariasilva@hotmail.com 

29 12º H1 Maria Nilda Landim 9253225 m.nilda01981@gmail.com 

30 12º H2 Bernardo Costa 9948552/9243960 Bercosta73@hotmail.com 

 

 

Horários de DTA e DTE 

 
Turmas Diretores DTA DTE 

Dia Hora Dia  Hora 

5º A Irmã Sandra Brito 4ª feira 15H00 6ª feira 15H00 

5º B Cleunice Baessa 4ª feira 16H10 4ª feira 13H00 

6º A Hirondina Gonçalves  4ª feira 14H00 5ª feira 15H00 

6º B Iolando Gomes 3ª feira 15H00 4ª feira 14H00 

7º A Albertina Fernandes  3ª feira 16H10 3ª feira 15H00 

7º B Belarmino Ribeiro 4ª feira 17H00 3ª feira 15H00 

7º C Auta Monteiro 3ª feira 14H00 2ª feira  13H00 

7º D Eponino Almeida 6ª feira 14H00 4ª feira 15H00 

7º E Ivanilda Cabral 2ª feira 14H00 4ª feira 16H10 

8º A Edson Mendes 4ª feira 17H10 3ª feira 13H00 

8º B Alberto Varela 3ª feira 17H10 4ª feira 15H00 

8º C Fredson Carlos Fonseca 5ª feira 14H00 6ª feira 15H00 

8º D Jeremias Correia 6ª feira 16H10 2ª feira 14H00 

9º A Sandra Lopes 2ª feira 15:00 2ª feira 14:00 

9º B José Lino Furtado 5ª feira 15:00 4ª feira 16:10 

9º C Jerson Varela 5ª feira 16:10 6ª feira 16:10 

9º D Linda Lopes 2ª feira 10:40 3ª feira 08:30 

9º E Luis Sena  2ª feira 08:30 4ª feira 10:40 



 

57  

10º CT1 Ivano Araújo  3ª feira 09:30 Sábado 08:30 

10º CT2 Adailson Teixeira 4ª feira 09:30 6ª feira 08:30 

10º ES Elisangela dos Santos 5ª feira 11:40 Sábado 10:40 

10º H Benilde Garcia 3ª feira 11:40 6ª feira 10:40 

11º CT1 Walter Fernandes 6ª feira 15:00 Sábado 09:30 

11º CT2 Ineida Tavares   5ª feira 08:30 

11º H Alfred Monteiro 4ª feira 10:40 5ª feira 09:30 

11º ES Adélia Furtado 6ª feira 15:50 2ª feira 09:30 

12º CT Pedro Tavares Sábado 10:00 5ª feira 09:30 

12º ES Auta Silva  4ª feira 15:00 2ª feira 08:30 

12º H1 Maria Nilda Landim 5ª feira 09:30 5ª feira 11:40 

12º H2 Bernardo Costa 2ª feira 09:30 2ª feira 10:40 

 

 

 
 

 

 

“EDUCAR É NOSSA FORMA DE AMAR” 
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