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Objetivo da visita 

 
Avaliar as respostas educativas dadas aos alunos com necessidades educativas especiais em 

vários níveis de ensino no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, e 

outros diplomas complementares, avaliar a sua eficácia e necessidade de revisão 

 

 

Programa 

 

08h15            Saída da Assembleia da República – Porta de S. Bento 

 

10h00            Visita e reunião com a Coordenadora da JI/EB1 Arq. Gonçalo Ribeiro Telles 

 

                          Rua 4 - Bairro Nova Boavista 

                          1500 – Lisboa 

                          sites.google.com/a/aebenfica.pt/aeb-eb1-jiarq/  

 

 

+11h00         Fim da visita 

 

 

Delegação AR 

 

 Deputada Maria Manuela Tender         - Coordenadora do GT 

 Deputada Laura Magalhães          - PSD 

 Deputada Sandra Pontedeira     - PS 

 Deputada Joana Mortágua           - BE 

 Deputada Ana Rita Bessa   - CDS-PP 

 Deputada Diana Ferreira                         - PCP 

 

 Assessora da Comissão: Maria Mesquitela – 91 0000678 

 
 

https://sites.google.com/a/aebenfica.pt/aeb-eb1-jiarq/
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4146
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4104
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Direção do Agrupamento 

 

Diretor: Manuel Esperança 

Professora de ensino especial: Silvéria Mota 

 

Caraterização do Agrupamento de Escolas de Benfica 

 

O Agrupamento de Escolas Quinta de Benfica, constituído no ano letivo de 

2012/2013, definiu como prioridades estratégicas construir um agrupamento de escolas de 

referência na comunidade educativa e promover uma oferta educativa de qualidade e rigor. 

A definição destas estratégias assenta na vontade de desenvolver uma ação educativa que 

ofereça um ensino de excelência na comunidade de Benfica. 

 

É um projeto educativo que assenta na busca continuada pela qualidade, por 

melhores práticas e por melhores resultados. O sucesso educativo das crianças e jovens, 

tanto numa dimensão científica e académica, como numa dimensão de cidadania 

democrática, são os melhores indicadores do potencial educativo que o Agrupamento quer 

alcançar. Esta procura passa pela dimensão da autoavaliação como processo fundamental 

para promover a melhoria contínua do funcionamento do agrupamento e dos resultados que 

o agrupamento pretende atingir. Assegurar níveis cada vez maiores de eficiência e eficácia, 

baseados numa política de qualidade, exigência e responsabilidade é garantir a credibilidade 

dos padrões de qualidade e credibilidade educativa do AEB. 

 

Este Agrupamento reúne as seguintes escolas: 

 

Escola Secundária José Gomes Ferreira  - Escola Sede 

Escola Básica 1,2,3 com JI Pedro de Santarém 

Escola Básica  do 1º Ciclo com JI Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles 

Escola Básica  do 1º Ciclo Jorge Barradas 

Jardim de Infância Nº 1 de Benfica 
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JI/EB1 Arq. Gonçalo Ribeiro Telles 
 

Coordenadora: Ana Teixeira 

 

Nesta escola contata-se a existência:  

 

— Alunos com um nível socioeconómico bastante baixo; 

— Uma elevada taxa de desemprego e muitas famílias com rendimento social; 

— População pouco alfabetizada e pertencendo a diversos estratos sociais e 

diferentes etnias. 

 

Os principais problemas dos alunos prendem-se com as dificuldades de 

aprendizagem, a falta de regras de convivência social, a pouca valorização da escola, 

comportamentos conflituosos e provocadores, carências afetivas, violência e maus tratos e 

fome. Para estes alunos a escola é a segunda casa, onde têm as principais refeições, onde 

brincam sem medo, aprendem e são respeitados. 

 

Um dos principais problemas que afeta esta escola e o desenvolvimento dos seus 

alunos é a falta de comprometimento das famílias no processo educativo. 

 

Segundo os dados disponíveis no site da escola, a UAE - Unidade de Apoio Especial - 

tem 6 alunos (multideficiência) e 20 alunos com necessidades educativas especiais. 


