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INTRODUÇÃO 
 

Tal como consagrado na lei, são atribuídos à Escola o direito e a responsabilidade de elaborar o seu Projeto 

Educativo, no qual se definem grandes linhas e orientações estruturantes, enquadradas na realidade escolar e com 

projeção no futuro. 

O Projeto Educativo do Agrupamento (PEA) constitui o documento de planificação estratégica de todo o 

trabalho a desenvolver pela instituição, com o propósito de, enquadrando o trabalho dos seus agentes educativos, 

criar as condições organizacionais de qualidade necessárias ao sucesso da sua função. Através dele, a Escola, 

conhecedora do meio em que se insere e pensada como entidade única, tem a possibilidade de definir a sua política 

e de traçar o seu percurso em função de determinados princípios e valores capazes de envolver e mobilizar toda a 

comunidade educativa. Estabelece, igualmente, as linhas gerais que deverão orientar as práticas dos diferentes 

elementos da comunidade educativa. Neste sentido, este Projeto é o instrumento privilegiado de gestão da 

autonomia e de estruturação da identidade da Escola. 

Do presente documento, elaborado para um horizonte de três anos, emergem claramente a visão e a 

missão do Agrupamento, as áreas de intervenção, os objetivos e as metas a atingir, através dos quais este Projeto 

se propõe concretizar as funções educativas e formativas, no sentido de promover o sucesso e gerar soluções 

inovadoras que permitam dar resposta à multiplicidade de desafios que a sociedade atual enfrenta. A complexidade 

inerente a este processo compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa numa construção 

coletiva, em torno de um desígnio comum - reduzir o insucesso e melhorar as aprendizagens, tornando-as mais 

qualificantes. Por outro lado, os desafios sociais reclamam, cada vez mais, uma Escola que motive para o esforço, 

o trabalho, a reflexão, a pesquisa, a construção, a socialização, a inovação, a solidariedade, o ir mais longe e 

contribuir para uma sociedade com forte sentido de cidadania, 

tecnicamente mais evoluída, mais responsável, mais inclusiva e mais justa. 

As expectativas da comunidade educativa, a sua capacidade empreendedora, o seu empenho em 

estratégias eficazes de ação, concretizam-se num Projeto aglutinador que define um sentido para a ação coletiva, 

reproduzindo a sua identidade. 

A Escola continuará a investir na qualidade, na excelência e no desenvolvimento pessoal e social. Assim, é 

fundamental que a comunidade educativa se envolva neste Projeto, que é de todos, e se orgulhe de pertencer ao 

Agrupamento de Escolas de Ovar. 
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PARTE I 

 

1. Caracterização do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas de Ovar, localizado na NUTS III, distrito de Aveiro, município de Ovar, foi 

constituído em 2003, após a reorganização administrativa promovida pelo Ministério da Educação, através da 

Direção Regional de Educação do Centro, resultando na fusão do Agrupamento Horizontal de Escolas e de Jardins 

de Infância (JI) Ovar Cidade, do Agrupamento de Escolas e de Jardins de Infância Ovar S. João e da Escola do Ensino 

Básico (EB) do 2º e 3º Ciclos António Dias Simões, numa só entidade. Embora tutelados pelo Ministério da Educação, 

os edifícios dos JI e das EB pertencem à autarquia (recursos para o funcionamento, parque escolar, transporte para 

alunos com necessidades educativas especiais, ação social escolar, pessoal não docente e componente de apoio à 

família para os JI e atividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo). 

Em 2012/2013, houve a agregação com a Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro, passando esta a ser 

a sede do Agrupamento. Atualmente, o Agrupamento de Escolas de Ovar é constituído pelos 13 estabelecimentos 

de educação/ ensino seguintes: 

 
 

▪ Jardim de Infância do Carregal / Oliveirinha / Torrão do Lameiro (EPE); 

▪ Escola Básica dos Combatentes / Furadouro/ Habitovar / S. Donato / S. João / Ponte Nova (EPE e 1.ºCEB); 

▪ Escola Básica de Cabanões / Oliveirinha (1.º CEB); 

▪ Escola Básica António Dias Simões (2.º CEB); 

▪ Escola Secundária Dr. José Macedo Fragateiro (3.º CEB e Secundário). 
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PARTE II 
 

1. Visão 
 

Perante os desafios que o mundo atual coloca à educação, os documentos de referência, nomeadamente o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os perfis 

profissionais/referenciais de competência, além da base humanista que os sustenta, apontam para a exigência de 

uma educação de qualidade, proporcionando as melhores oportunidades educativas para todos e o 

desenvolvimento de competências, num ambiente propício à aprendizagem. 

É neste contexto que o Agrupamento de Escolas de Ovar pretende consolidar-se como uma organização de 

referência pela inovação pedagógica e tecnológica e ser reconhecido pelo seu profissionalismo e qualidade. 

Ambiciona-se, desta forma, garantir uma educação de excelência e exigência, assegurando o desenvolvimento de 

valores, numa dimensão de equidade educativa e pedagógica. 

Além disso, numa sociedade cada vez mais digital, deve promover-se a competência digital dos seus 

cidadãos e impulsionar a inovação na educação. Segundo o Quadro Europeu de Competência Digital para 

Educadores, deve aproveitar-se “o potencial das tecnologias digitais para inovar práticas de educação e formação, 

melhorar o acesso à aprendizagem ao longo da vida e lidar com o aparecimento de novas competências (digitais) 

necessárias para o emprego, desenvolvimento pessoal e inclusão social”. Assim, o Agrupamento de Escolas de Ovar 

pretende oferecer a todos as competências para participar nas oportunidades que são criadas pelas novas 

tecnologias digitais, e afirmar-se como um espaço aberto e inclusivo, num clima favorável à inovação e ao 

conhecimento, cuja identidade se exprime no lema: “Todos Somos Escol@, Todos Somos AEOVAR”. 

 
 

2. Missão 
 

A missão do Agrupamento de Escolas de Ovar é formar cidadãos críticos e responsáveis, conscientes e ativos 

na sociedade, garantindo um processo de ensino-aprendizagem sustentado no conhecimento, na competência e 

na integração social, promovendo-se a autorreflexão e a autoaprendizagem, atuando a dois níveis: 

▪ dimensão pessoal de cada discente, recorrendo a estratégias que promovam experiências de aprendizagem 

significativas, ajustadas às especificidades, interesses e necessidades de cada aluno e de cada turma; 

▪ dimensão qualificante, de cada discente, valorizando o desenvolvimento do raciocínio, da capacidade de 

reflexão e da curiosidade científica e o aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura 

humanística, artística, científica e técnica, fornecendo, assim, suporte cognitivo e metodológico apropriado 

para o prosseguimento de estudos/ inserção na vida ativa. 

 

 

3. Princípios e valores 
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo define que “A educação promove o desenvolvimento do espírito 

democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, 

formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se 

empenharem na sua transformação progressiva” (n.º 5 do Art.º 2.º). 

Também em consonância com o Perfil do Aluno, a escola investe numa educação de qualidade que tenha 
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em consideração os desafios colocados à comunidade, no quadro da sociedade atual, tais como as questões 

relacionadas com a sustentabilidade, a interculturalidade, a igualdade, a identidade, a participação na vida 

democrática, a inovação e a criatividade. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania integra um conjunto 

de direitos e deveres que devem estar presentes na formação das crianças e dos jovens portugueses, para que no 

futuro sejam cidadãos com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração 

da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de conceitos e valores de cidadania democrática. 

Em articulação com a Visão e a Missão, os Valores são um dos pilares deste Projeto Educativo e caracterizam 

a postura da Escola perante a comunidade educativa. Todo o trabalho desenvolvido tem como objetivo contribuir 

para o desenvolvimento cívico dos indivíduos e a sua realização plena na sociedade onde estão inseridos. Os valores 

dão sentido e acompanham todo o processo educativo, são um quadro de referência para a ação. 

Assim, apresentam-se os valores imprescindíveis ao exercício de uma cidadania plena e que têm sido e 

continuarão a ser apanágio deste Agrupamento: Liberdade, Humanismo, Igualdade, Solidariedade, Cidadania, 

Participação, Equidade e Justiça, Autonomia e Responsabilidade, Espírito Crítico e Criativo, Consciência Cultural e 

Ambiental, Excelência e Exigência. 
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PARTE III 
 

1. Objetivos Gerais 
 

1- Consolidar lideranças dialogantes, cooperativas, baseadas na delegação de competências e no 

compromisso com as pessoas. 

 

2- Garantir o sucesso educativo com base no rigor, excelência e exigência, num ambiente de colaboração, 

cooperação e autorreflexão. 

 

3- Promover o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, a inclusão e integração social de todos, baseado 

em valores e princípios de cidadania democrática, em articulação com a comunidade educativa. 

 
Preparar os alunos para o futuro, apostando na literacia digital para desenvolver uma Cultura de Escola Digital, no 

sentido de promover a inovação pedagógica e tecnológica. 

 

 

2. Metas 
 

A. Avaliação Interna 

(Ensino Básico Geral, Cursos Artísticos Especializados, Científico-Humanísticos e Profissionais) 

 

Taxa de Transição/Aprovação - Reduzir em 10% o insucesso, tendo como referência a média dos últimos três anos, 

para todos os anos letivos. 

 
Taxa de conclusão (profissional) – Reduzir em 10% o insucesso, tendo como referência a média dos últimos três 

anos, no 12º ano. 

 

Qualidade do Sucesso – Obter uma percentagem de alunos com a classificação de MUITO BOM* e de EXCELENTE**, 

conforme o quadro seguinte: 
 

 MUITO BOM EXCELENTE 

1º Ciclo 25% 10% 

2º Ciclo 25% 2% 

3º Ciclo 25% 2% 

Secundário 20% 5% 

 

* No 1º ciclo, avaliações/menções de Bom e pelo menos três menções de Muito Bom, sem nenhuma menção inferior 

a Bom. 

No 2º e no 3º ciclos, média de 4, sem arredondamento e sem níveis inferiores a 3. 

No secundário, média igual ou superior a 16 valores e inferior a 18 valores, sem arredondamento e sem 

classificações inferiores a 10 valores. 
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** No 1º ciclo, todas as avaliações/menções de Muito Bom. No 2º e no 3º ciclos, média de 5, sem arredondamento. 

No secundário, média igual ou superior a 18 valores, sem arredondamento e sem classificações inferiores a 10 

valores. 

 

B. Avaliação Externa 

▪ Manter a diferença CIF/CE em cada disciplina, no intervalo de desvio CIF/CE nacional, referente ao mesmo 

ano letivo. 

 

C. Absentismo  

▪ Atingir a taxa de 0% de alunos retidos por excesso de faltas, na escolaridade obrigatória. 

 

D. Instabilidade / indisciplina  

▪ Reduzir para zero o número de turmas avaliadas com Mau, no final de cada ano letivo, através do perfil 

comportamental das turmas. 

▪ Aumentar, em 10% das turmas, a média das pontuações obtidas no perfil comportamental relativamente 
ao ano anterior. 

 
E. Relação Escola/Família 

▪ Proporcionar, pelo menos, dois momentos, por semestre, de interação entre o Diretor de 

Turma/Titular de Turma e os Encarregados de Educação. 

 

F. Integração das tecnologias  

▪ Atingir a meta de 100% dos alunos e professores que utilizam o digital como suporte ao 

desenvolvimento do currículo. 

 

G. Partilha de práticas/conhecimentos  

▪ Promover, por grupo disciplinar, em cada semestre, dois momentos de reflexão sobre o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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3. PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
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Objetivos Ações estratégicas 

 
▪ Criação de um ambiente motivador que contribua para a construção de 

Promover uma gestão participada e 

uma boa colaboração institucional uma cultura de Agrupamento assente em relações interpessoais saudáveis 

entre os diferentes órgãos. e em valores éticos e morais. 

▪ Desenvolvimento de dinâmicas de debate reflexivo sobre os desafios 

colocados ao Agrupamento. 

▪ Valorização de um diálogo regular com os Representantes, as Associações 

de Pais e Encarregados de Educação e a Associação de Estudantes. 

 

▪ Dinamização da página do Agrupamento e da plataforma moodle. 
Aumentar a eficácia dos circuitos de 

informação e comunicação interna e ▪ Otimização da comunicação, através de meios eficazes, das deliberações 

externa durante a vigência do PEA. dos órgãos de administração e gestão. 

▪ Rentabilização dos recursos humanos, materiais e tecnológicos. 

Potenciar a divulgação das iniciativas 
do Agrupamento e da participação 
dos alunos em projetos, nacionais ou 
internacionais. 

▪ Divulgação das atividades na página do Agrupamento. 
 

▪ Promoção da participação dos alunos em projetos diversos. 

 
 

▪ Realização de atividades/mostras que reforcem a colaboração e a 
Fomentar o sentido de pertença e de 

identidade de Agrupamento de interação entre o AEOVAR e o meio, promovendo-o na comunidade 

Escolas. educativa. 

 

 
▪ Manutenção e estabelecimento de novas parcerias, protocolos e projetos, 

Promover a realização de protocolos e 

parcerias com empresas e instituições com impacto relevante na prestação do serviço educativo. 

da comunidade. 

 
  

EIXO A – LIDERANÇA E GESTÃO 

 
Área de intervenção A1 - Organização do Agrupamento 
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Objetivos Ações estratégicas 

  

Conhecer o grau de satisfação da 
comunidade educativa durante a 
vigência do PEA. 

Promover uma cultura de 
autoavaliação participada. 

 
 

Identificar pontos fortes e áreas de 
melhoria, adotando procedimentos 
que permitam a execução de ações 
de melhoria. 

▪ Implementação de momentos de autoavaliação dirigidos a todos os 

elementos da comunidade educativa, tirando partido das tecnologias de 

informação e comunicação. 

 
 
 

▪ Criação e aplicação de instrumentos de recolha de informação do sucesso 

académico, do serviço educativo prestado e do Plano Plurianual e Anual 

de Atividades. 

▪ Realização de ações de melhoria, de acordo com a avaliação intermédia 

do PEA. 

▪ Aplicação de questionários de satisfação. 

 

 

Objetivos Ações estratégicas 
 

Melhorar os resultados escolares e as 
expectativas dos alunos. 

▪ Definição de metas para o desempenho esperado dos alunos. 

▪ Consolidação da implementação de medidas de promoção do sucesso 

escolar e da qualidade das aprendizagens com base na análise e 

monitorização sistemática dos resultados da avaliação interna e externa. 

▪ Aplicação de estratégias de apoio pedagógico e de programas de 

mentoria e de tutoria / sala de estudo / laboratórios de aprendizagem. 

▪ Mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

▪ Apoio complementar, no final do ano letivo, para os alunos propostos a 

exames / provas finais nacionais. 

Comprometer Encarregados de 

Educação e alunos no processo 

educativo. 

▪ Promoção do envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação no 

acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos e na 

melhoria de resultados académicos e sociais. 

 

Diminuir o abandono escolar e o 

absentismo, promovendo a 

integração de todos os alunos. 

▪ Criação e promoção de ofertas educativas ajustadas às dificuldades 

/características dos alunos, alargando as oportunidades de qualificação 

certificada. 

▪ Otimização do envolvimento das estruturas de apoio ao aluno e à 

família. 

Valorizar o desempenho dos alunos. 
▪ Realização de atividades para o reconhecimento do mérito académico, 

social e desportivo. 
 

Área de intervenção A2 - Avaliação 

 
 

Área de intervenção B1 – Resultados Escolares 

EIXO B – SUCESSO EDUCATIVO 
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Objetivos Ações estratégicas 

Promover a autonomia e flexibilidade 

curricular, visando a melhoria das 

aprendizagens dos alunos e o 

desenvolvimento das áreas de 

competência consignadas no Perfil 

dos Alunos. 

Ampliar a qualidade das 

aprendizagens através de um rigoroso 

planeamento e articulação entre as 

diferentes estruturas educativas. 

▪ Realização de reuniões de articulação curricular vertical e horizontal. 

▪ Dinamização de práticas colaborativas entre docentes. 

▪ Partilha de práticas de ensino inovadoras, contextualizadas e coerentes, 

com recurso a parcerias pedagógicas e a metodologias ativas e 

diversificadas. 

▪ Dinamização de Projetos e realização de Atividades de caráter 

transdisciplinar e interdisciplinar, promovendo-se as diferentes literacias 

nos diversos espaços da Comunidade. 

▪ Desenvolvimento do currículo através da interação entre as Bibliotecas 

Escolares e as diferentes áreas disciplinares, clubes e projetos. 

▪ Promoção de hábitos de estudo e métodos de trabalho. 

Reforçar as estratégias de Avaliação 

diferenciadas. 

▪ Aperfeiçoamento  dos  critérios  de  avaliação  que  permitam  a 

autorregulação das aprendizagens dos alunos. 

▪ Implementação de tarefas de aprendizagem/avaliação que contribuam 

de forma intencional e substantiva para o reforço da dimensão formativa 

da avaliação. 

▪ Reforço das práticas avaliativas formativas, tornando-as mais 

sistemáticas participadas e integradas no processo de ensino- 

-aprendizagem. 

 
 

 

Objetivos Ações estratégicas 
 

Assegurar a equidade e inclusão de 

todos os alunos. 

▪ Promoção da igualdade  de  oportunidades, em contextos de 

aprendizagem formal, numa lógica de abordagem multinível. 

 

Promover uma abordagem multinível 

conducente à melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos 

alunos com necessidades específicas. 

▪ Aplicação  de  programas  educativos  individuais  com  respostas 

específicas, e o necessário apoio especializado, para alunos com 

Medidas de Suporte à aprendizagem e à inclusão, em articulação com a 

EMAEI. 

▪ Consolidar o Centro de Apoio à Aprendizagem como estrutura 

agregadora e promotora da otimização dos recursos existentes. 

 
 
 

Área de intervenção B2 – Planeamento e articulação, monitorização e avaliação das aprendizagens 

Área de intervenção B3 – Equidade e inclusão 
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Objetivos Ações estratégicas 

 

Promover formação para o pessoal 
docente e não docente. 

 
▪ Elaboração de um Plano de Formação adequado às necessidades do 

Agrupamento, articulando as ofertas do Centro de Formação e dos 
parceiros da escola. 

▪ Capacitação do pessoal docente e não docente para a participação e 

melhoria do serviço educativo. 

 
 
 

 

Objetivos Ações estratégicas 
 

Valorizar ações que promovam o 

exercício de uma cidadania ativa e 

responsável nas vertentes da saúde, 

do bem-estar e da sustentabilidade 

social, cultural, ambiental e do 

empreendedorismo. 

▪ Concretização da Estratégia de Educação para a Cidadania no 

Agrupamento. 

▪ Articulação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento com as 

disciplinas e com os clubes e projetos. 

▪ Oferta de atividades extracurriculares, de enriquecimento curricular, 

projetos e clubes de âmbito artístico, científico, tecnológico e 

desportivo, otimizando os recursos humanos, e de acordo com os 

interesses e perfil de aprendizagem dos alunos. 

Promover a interiorização de atitudes 

e valores. 

▪ Reforço da divulgação de regras de conduta claras e objetivas e 

respetivas consequências do seu incumprimento. 

▪ Aplicação rigorosa das medidas disciplinares consignadas no RI e demais 

legislação. 

Consolidar o diálogo, a participação e a 

cooperação com os EE, tendo em vista 

a formação dos seus educandos. 

▪ Manutenção das estruturas de apoio existentes no Agrupamento. 

▪ Abertura do Agrupamento às Associações de Pais, aos Encarregados de 

Educação e à Associação de Estudantes para a realização de eventos 

culturais, sociais, desportivos e solidários. 

▪ Promoção de reuniões com Associações de Pais/Encarregados de 

Educação. 

 
  

Área de intervenção B4 – Formação 

EIXO C – CIDADANIA E COMUNIDADE 

 
Área de intervenção C1 – Desenvolvimento Pessoal e Social 
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Objetivos Ações estratégicas 
 

Tornar a escola mais ativa, através do 

reforço de parcerias, implementação 

de projetos, criação de clubes e 

promoção de atividades desportivas e 

da formação artística. 

▪ Dinamização de projetos e parcerias que promovam aprendizagens 

significativas e de qualidade e a multiplicidade de oportunidades. 

▪ Consolidação de uma cultura de parcerias na escola e entre esta e a 

comunidade. 

▪ Envolvimento dos alunos nos clubes, projetos e atividades. 

▪ Divulgação, na comunidade, de trabalhos de alunos e de atividades. 

 
 

 

Objetivos Ações estratégicas 
 

Potenciar a inovação pedagógica e 

tecnológica, para a exploração do 

digital e a aquisição de novos saberes 

e competências. 

▪ Promoção da capacitação digital dos docentes/ não docentes que 
conduza à utilização 

da tecnologia digital de forma mais constante e eficiente, tanto em 

contexto pedagógico, como em contexto organizacional. 

 

Promover o desenvolvimento e 

aplicação de ferramentas digitais. 

▪ Integração da tecnologia digital no desenvolvimento do currículo e na 

avaliação pedagógica. 

 

Reforçar a inclusão de todos os alunos, 

assegurando, com as ferramentas 

digitais, uma educação inclusiva e 

equitativa de qualidade. 

Promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para 

todos. 

▪ Promoção, com as tecnologias digitais, da metodologia de trabalho de 

projeto, do trabalho inter e transdisciplinar, e da interligação entre os 

diferentes ciclos de ensino. 

 
▪ Criação, partilha e rentabilização de um banco de recursos educativos 

digitais para a diversificação das práticas de avaliação. 

 
▪ Otimização das condições físicas de conectividade, equipamentos, 

capacidade organizacional e competências, para que todos tenham 

acesso a uma educação digital. 

 
 
 
  

Área de intervenção C2 – Projetos e Parcerias 

EIXO D – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 
Área de intervenção D1 – Cultura de Escola Digital 
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PARTE IV 
 

1. Divulgação, monitorização e avaliação 
 

Este Projeto será divulgado a toda a comunidade, recorrendo aos canais de comunicação seguintes: página 

eletrónica do Agrupamento; envio por correio eletrónico a todos os docentes; colocação de um exemplar, para 

consulta, nos diversos estabelecimentos de ensino, na Associação de Estudantes, nas Bibliotecas Escolares e nos 

Serviços de Administração Escolar. Será também enviado a todos os parceiros com os quais se mantêm protocolos. 

 

O Projeto Educativo do Agrupamento será concretizado e operacionalizado através dos Planos Anual e 

Plurianual de Atividades, do Plano de Organização e Desenvolvimento Curricular e dos Planos Curriculares de 

Turma. O PEA será monitorizado através da avaliação dos Planos referidos, da análise da avaliação interna e externa 

dos alunos, dos relatórios das estruturas de apoio, de inquéritos de satisfação, a fim de se proceder aos ajustes e 

aditamentos que se revelem necessários. 

 

A avaliação do Projeto Educativo visa aferir o grau de realização e de eficácia das ações elencadas no seu 

plano de ação estratégica, de modo a permitir a (re)orientação do próprio Projeto, considerando novas tomadas 

de decisão, sempre numa atitude de contínua melhoria. 

O grau de execução do atual PEA será objeto de avaliação no final do período vigente. Essa avaliação será 

implementada e coordenada pelo Conselho Geral e pelo Conselho Pedagógico, no âmbito das suas competências. 

Este documento e o seu grau de consecução farão parte permanente da autoavaliação do AEOVAR. 

 

O presente PEA corresponsabiliza toda a comunidade escolar, deve orientar o trabalho educativo e a todos 

implicar, estando alicerçado no lema “Todos Somos Escol@, todos somos AEOVAR”, subjacente à política educativa 

nele definida, destacando-se a escola como um espaço aberto e inclusivo. 

 

Finalizado em reunião de Conselho Pedagógico, no dia 25 de maio de 2022, e aprovado em reunião do Conselho Geral 

do AEOVAR, no 3 de junho de 2022. 

 

O presente Projeto Educativo terá, nos termos da lei, uma vigência de três anos letivos. 


