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Projeto Escola “SEGUE” 

❖ Segura 

❖ Empreendedora 

❖ Guardiã 

❖ Unida 

❖ Educativa  

 

 

Missão 

▪ Promoção de Atitudes e Comportamentos de Cidadania. 

▪ Promoção de Competências Socio Emocionais. 

▪ Prevenção da Indisciplina. 

▪ Prevenção do Bullying. 

▪ Prevenção da Violência Escolar. 

▪ Prevenção de Violência de Namoro. 

▪ Prevenção de Comportamentos de Risco. 

 

A missão principal desta equipa é a promoção de uma escola saudável e inclusiva. 

Neste sentido, pretende-se exercer um trabalho alicerçado na promoção do sucesso educativo com a 

definição de um plano estratégico enquadrado no Projeto Educativo do Agrupamento e alinhado com o 

Regulamento Interno do AEV e com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  

 

Objetivos 

▪ Monitorizar a implementação do Código de Conduta. 

▪ Intervir nos casos de indisciplina devidamente identificados no Código de Conduta. 

▪ Promover comportamentos e atitudes de cidadania. 

▪ Articular com os parceiros internos e externos do AEV, no sentido da promoção de comportamentos 

e atitudes saudáveis. 

▪ Promover um clima favorável para a aprendizagem. 

▪ Promover medidas de integração e inclusão do aluno na escola tendo em conta a sua envolvência 

familiar e social. 

▪ Propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da 

comunidade local, designadamente com o tecido socioeconómico e empresarial de apoio social na 

comunidade, com a rede social municipal, de modo a participarem na proposta ou execução das 

diferentes medidas de integração escolar, social o profissional dos jovens em risco. 
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Constituição da Equipa SEGUE 

Equipa Restrita (atua na indisciplina) 

▪ Diretora - Anabela Araújo, que coordena a equipa. 

▪ Coordenadora do SPO - Tânia Sousa. 

▪ Coordenadoras de Diretores de Turma ou 1º ciclo, conforme ano/ciclo do aluno da situação em 

análise. 

▪ Um docente para enquadrar o comportamento de acordo com os diplomas legais e regulamento 

interno do Agrupamento (Instrutor) – Olinda Barbosa e Carlos Sobrinho. 

Equipa Alargada 

▪ Diretora que coordena a equipa 

▪ Coordenadora do SPO 

▪ Coordenadoras de Estabelecimento 

▪ Coordenadora da Cidadania e Desenvolvimento 

▪ Coordenadoras de Diretores de Turma e do 1º ciclo; 

▪ Docentes com função de “Provedor do Aluno” *(ver nota de fim) 

 Escola sede: 3 

 Centro Escolar professor António de Melo Machado: 1 

 Escola Padre Himalaya: 1 

 Centro Escolar Manuel da Costa Brandão: 1 

▪ Representante do Ministério da Educação na CPCJ de Arcos de Valdevez 

▪ Escola Segura 

▪ Coordenadora dos Assistentes Operacionais 

▪ Representante da Associação de Pais 

▪ Coordenadora da Equipa de Saúde 

Metodologia de Intervenção: 

▪ A equipa restrita reunirá quinzenalmente. 

▪ A equipa alargada reunirá, ordinariamente, 1 vez por período letivo para: 

 Analisar e debater casos concretos apresentados por qualquer membro da equipa. 

 Propor ações para a promoção e/ou prevenção de problemas devidamente identificados no 

Agrupamento. 

 Definir estratégias face à monitorização efetuada.  

 
* Nota: 

▪ Os provedores serão nomeados anualmente, pela diretora. 

▪ Os horários e locais de atendimento presencial serão divulgados aos alunos, pelos diretores de 

turma. 

▪ Os contactos não presenciais poderão ser efetuados através do email provedor@aev.edu.pt ou 

através de uma mensagem escrita colocada nas “caixas de sugestões” colocadas nas bibliotecas de 

cada estabelecimento. 

▪ As mensagens anónimas não serão consideradas. 
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Funções do provedor 

▪ Promover os direitos e os interesses dos alunos. 

▪ Apreciar as reclamações, queixas, sugestões dos alunos. 

▪ Atuar como mediador, sugerindo soluções ou encaminhando as situações para os órgãos 

competentes. 

▪ Prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar o bem-estar de qualquer aluno. 

 

Horário de atendimento das provedoras 

As provedoras podem ser contactadas, presencialmente, no seguinte horário: 
 

Local Horário 

EB 2, 3/S Arcos de Valdevez 
(Gabinetes do Bloco 5) 

Quarta-feira: 09h15 – 10h00 
(Rosa Castro) 

Quinta-feira: 10h20 – 12h00 
(Sameiro Cerqueira) 

Sexta-feira: 10h20 – 11h20 
(Carolina Amorim) 

Centro Escolar Dr. António de Melo Machado Terça e Quinta-feira: 12h – 12h30 
(Beatriz Dias) 

Escola Básica Padre Himalaya Segunda-feira: 12h15 – 13h00 
Quinta feira das 15h00-15h45 
(Alda Marinheiro) 

Escola Básica Dr. Manuel da Costa Brandão Sexta-feira:12h – 12.45h 
(Dulce Barreto) 

 

ou, de forma não presencial através  

▪ do email provedor@aev.edu.pt 

▪ de uma mensagem escrita colocada nas “caixas de sugestões” colocadas nas bibliotecas de cada 

estabelecimento. 

Nota: As mensagens anónimas não serão consideradas. 
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