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O nosso Projeto Educativo é a expressão da identidade e autonomia da Escola e apresenta-se como um polo agregador da Comunidade Educativa. É um 

documento essencial da política interna do nosso Agrupamento, cujas principais finalidades são definir as linhas orientadoras da atividade educativa, 

clarificar o plano de ação, que se materializa no Plano Anual de Atividades e na Adenda do Contrato de Autonomia que se pretende desenvolver, com vista à 

melhoria da qualidade do serviço, promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos nossos alunos.  

Neste sentido, o conceito de que a Educação e a Formação se fazem ao longo da vida está no cerne das nossas preocupações, tendo em conta que este 

conceito só pode ser entendido como uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões, da sua capacidade de discernir e agir e fazer 

opções em liberdade.  

Deste modo, o Projeto Educativo surge como o instrumento que visa possibilitar a definição e a formulação das ações que vão fazer do nosso Agrupamento o 

espaço organizacional onde se assumem compromissos e vencem desafios educativos, na procura de (novos) fatores de inovação, de orientação e condução 

das mudanças transformadoras da ação educativa, bem como elemento estruturante do planeamento e de concretização.   

Este documento pretende assumir, imperativamente, a necessidade de ordenar toda a prática educativa e expressar uma dinâmica coletiva de reflexão, em 

função da qual se estabeleceu um conjunto de compromissos, muitos dos quais se encontram presentes no programa de ação a que se propõe este projeto.  

Delinear um Projeto Educativo é traçar uma rota, é saber por e para onde se caminha, envolvendo toda a Comunidade Educativa. É neste documento que 

podemos encontrar uma constelação de ações orientadas para a realização de determinados objetivos que nos permitirá construir o caminho para atingir de 

forma consciente as metas a que nos propomos. O seu desenho aqui traçado é o plano escrito que orientará a ação, um documento registado no presente a 

pensar no futuro. 

O nosso lema é “Sonhar sem limites, realizar com ousadia”. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O Agrupamento de Escolas de Colmeias pertence ao concelho de Leiria. Este município é limitado a norte/nordeste pelo concelho de Pombal, a leste pelo de 

Ourém, a sul pelos municípios de Batalha e Porto de Mós, a sudoeste pelo de Alcobaça e a oeste pelo concelho da Marinha Grande. O município tem ainda uma 

faixa costeira a ocidente com o Oceano Atlântico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Distrito de Leiria                        Freguesias do Concelho de Leiria   

 

 

1. LOCALIZAÇÃO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pombal_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_M%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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(Fonte: INE, Censos 2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. CARATERIZAÇÃO DAS FREGUESIAS QUE INTEGRAM A ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AGRUPAMENTO 

Freguesias 
População 

Residente 
Estrutura etária Nível de instrução (população com idade superior a 10 anos) Emprego e formação profissional 

Bidoeira de 

Cima 
2250 

 

Idades 

 

H M Nenhum 
1º 

Ciclo 

2º 

Ciclo 

3º 

Ciclo 

Ensino 

Secundário 

Pós 

Secundário 

Ensino 

Superior 

Setor 

Primário 

Setor 

Secundário 

Setor 

Terciário 

0-14 196 164 

25,8% 27,9% 13,6% 16% 11,2% 0,8% 4,7% 8,4% 40,3% 51,4% 
15-24 113 113 

25-64 583 594 

65 ou + 220 267 

Boa Vista e 

Santa 

Eufêmia 

4072 

 

0-14 314 289 

20,1% 28,2% 14,1% 15,3% 11,8% 1% 9,5% 2,6% 35,5% 61,9% 
15-24 253 244 

25-64 1069 1127 

65 ou + 348 428 

Colmeias e 

Memória 
4085 

0-14 258 241 

25,4% 32% 13% 13,7% 9,8% 0,9% 5,2% 3,3% 43% 53,7% 
15-24 221 239 

25-64 978 1025 

65 ou + 468 655 

Milagres 3071 

0-14 242 221 

21,9% 27,1% 14,3% 15,4% 12,1% 1,5% 7,7% 3,7% 36,4% 59,9% 
15-24 192 184 

25-64 861 833 

65 ou + 228 310 
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3.1 Breve historial 

 

No ano de  1991, de acordo com os princípios definidos pelo Governo para a  implementação da Reforma Educativa e para a reorganização da Rede Escolar, a 

Direção Regional de Educação do Centro e o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação realizaram, em colaboração com a Câmara 

Municipal de Leiria, o estudo da Carta Escolar do Concelho de Leiria. A Carta Escolar como instrumento de Planeamento Educativo estabeleceu os princípios a 

que deveria obedecer a expansão e reorganização da  rede  escolar. A Carta Escolar,  numa  ótica de  racionalização de  recursos,  encarou  a  rede  numa  

lógica de  “Territórios Educativos”,  os  quais  agrupariam  freguesias, ou parcelas de freguesias, tomando como polo aglutinador a freguesia com maior 

número de alunos, sendo também tomadas em consideração as distâncias  interfreguesias e a rede  viária. Assim,  estes  territórios  funcionariam  como  

áreas  geográficas  em  que  os  alunos  poderiam  iniciar  e  concluir  os  seus 9  anos de  escolaridade,  se não num único estabelecimento, no máximo em 

dois, funcionando de forma integrada.  

Nesta direção de análise, as pequenas escolas não seriam encaradas como  “ilhas”  isoladas mas sim  integradas num conjunto educativo que funcionaria como 

um todo constituído por uma “Escola Núcleo” ou “Mãe” e “Escolas Satélites”. Entre uma e outras, existiriam contactos para que as pequenas escolas, 

carenciadas de recursos, pudessem usufruir de equipamentos a que por si só não poderiam ter acesso. Neste contexto, o Gabinete de Estudos e Planeamento 

do Ministério da Educação entendeu não propor o encerramento de qualquer escola, mesmo aquelas em que era ministrado apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico 

e cuja maioria era constituída por edifícios de 1 a 2 salas.  

No estudo de reconfiguração da rede escolar do concelho de Leiria, entendeu-se então criar 9 territórios educativos.  

Dos “Territórios Educativos” definidos para o concelho de Leiria e onde foi considerado prioritário construir Escolas Básicas para o 2º e 3º Ciclos e, 

eventualmente, para o 1º Ciclo, em virtude de possuírem uma população escolar mais numerosa, destaca-se o Território Educativo V, que agrupava as 

freguesias de Bidoeira de Cima, Colmeias e Memória.   

Assim, a Escola EB  1, 2, 3 de Colmeias surge como objeto de um projeto específico da responsabilidade da Autarquia, sendo criada para suprir as 

necessidades do Território Educativo V pelo que a sua área de influência estender-se-ia para além dos limites da freguesia de Colmeias.  

3. CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
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A  Portaria  nº 495/95 de 24 de Maio,  considerando  que  o  reordenamento da  rede  escolar deve  contribuir  para  a diminuição de desigualdades  e  

assimetrias  locais  e regionais,  assegurando  a  igualdade  de  oportunidades  de  educação  e  ensino  para  todas  as  crianças,  tendo  por  base  a  

densidade  e  dimensão  ajustadas  às  características regionais, de molde a satisfazer as necessidades verificadas, cria, entre outras, a Escola do 1º, 2º e 

3º Ciclos de Colmeias, a qual entra em funcionamento pela primeira vez, em 25 de Setembro de 1995.   

Ao abrigo do Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, por Despacho de 4 de Maio de 1999 de Sua Excelência o Secretário de Estado da Administração 

Educativa, inicia-se uma nova etapa no percurso da Autonomia, Gestão e Administração Escolar da nossa escola. Em 17 de Maio do mesmo ano, é homologado o 

Agrupamento Vertical de Colmeias com sede na Escola Básica Integrada do 1º, 2º e 3º Ciclos de Colmeias. Os primeiros passos desta etapa já haviam sido 

dados, ainda que num processo informal, no ano letivo de 1996/97, com o nosso projeto “Educar Para a EBI”. Em 1997/98 e 1998/99 e como medida 

estratégica para o meio educativo envolvente, procedemos à elaboração de dois outros Projetos, de maior dimensão, cujas candidaturas foram apresentadas 

e apoiadas pelo PEPT 2000 – A ESCOLA É PARA TODOS. Esta, foi na sua essência, a forma eficaz com que contribuímos para o nascimento definitivo do 

nosso Agrupamento.  

No âmbito da criação do nosso Agrupamento, as freguesias da Boa Vista e dos Milagres passam também a estar inseridas na área de influência da Escola-

Sede.   
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A caraterização da população escolar por contexto tem como data de referência o início do ano letivo 2015/2016 e a fonte consultada foi o Gabinete 

Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI). 

4.1 Nº de alunos do Ensino Básico por computador e Internet  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Grau de escolaridade dos Pais e/ou Encarregados de Educação dos alunos da Educação Pré-Escolar e do 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento  
 

  Mãe Pai Total 

 Doutoramento 2 0 2 

 Mestrado 8 8 16 

 Licenciatura 147 65 212 

 Bacharelato 8 3 11 

 Pós-graduação 2 3 5 

 Secundário 270 184 454 

 Básico (3º ciclo) 214 231 445 

 Básico (2º ciclo) 127 211 338 

 Básico (1º ciclo) 45 78 123 

 Sem Habilitações 2 0 2 

 Formação Desconhecida 41 72 113 

 Outra 1 2 3 

 Total 865 859 1724 

4. CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESCOLAR POR CONTEXTO 

 Computador Internet Total 

 Não Não 241 

 Não Sim 3 

 Sim Não 66 

 Sim Sim 558 

 Total 868 
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4.3 Nº de alunos por país de origem (Ano letivo 2015/2016) 

 
 Total 

Afeganistão 1 

Brasil 2 

Suíça 3 

Alemanha 1 

França 2 

Guiné-Bissau 1 

Luxemburgo 1 

Moçambique 1 

Portugal 852 

Ucrânia 5 

Total 868 
 

 

4.4 Ação Social Escolar (Ano letivo 2015/2016) 

 

Crianças e Alunos que beneficiam da Ação Social Escolar (ASE) por nível de ensino 

Escalões Abono de Família Beneficiários ASE Pré 1ºCiclo 2ºCiclo 3ºCiclo Total 

Escalão 1 139 A 139 24 59 25 31 139 

Escalão 2 162 B 162 31 73 22 36 162 

Total 301 Total 301 55 132 47 67 301 

Percentagem (%) 6,3% 15,2% 5,4% 7,7% 34,7% 

Nº total de crianças/alunos subsidiados 301 (35% da população escolar do Agrupamento) 
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4.5 Áreas profissionais dos Pais e/ou Encarregados de Educação  

    
 

Mãe Pai Total 

 
Oficiais das Forças Armadas 0 1 1 

 
Sargentos das Forças Armadas 0 5 5 

 
Outro Pessoal das Forças Armadas 0 1 1 

 
Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes superiores da Administração Pública, de organizações especiais 5 23 28 

 
Diretores de serviços administrativos e comerciais 2 4 6 

 
Diretores de produção e de serviços especializados 1 10 11 

 
Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros serviços 15 33 48 

 
Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins 4 20 24 

 
Profissionais de saúde 23 1 24 

 
Professores 46 15 61 

 
Especialistas em finanças, contabilidade, organização administrativa, relações públicas e comerciais 20 4 24 

 
Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) 1 4 5 

 
Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais 8 6 14 

 
Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio 8 37 45 

 
Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde 14 4 18 

 
Técnicos de nível intermédio, das áreas financeira, administrativa e dos negócios 53 30 83 

 
Técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos, sociais, desportivos, culturais e similares 4 2 6 

 
Técnicos das tecnologias de informação e comunicação 0 9 9 

 
Empregados de escritório, secretários em geral e operadores de processamento de dados 36 4 40 

 
Pessoal de apoio direto a clientes 24 4 28 

 
Operadores de dados, de contabilidade, estatística, de serviços financeiros e relacionados com o registo 37 31 68 

 
Outro pessoal de apoio de tipo administrativo 76 9 85 

 
Trabalhadores dos serviços pessoais 66 9 75 

 
Vendedores 80 29 109 
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Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares 53 0 53 

 
Pessoal dos serviços de proteção e segurança 0 10 10 

 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e produção animal, orientados para o mercado 11 15 26 

 
Trabalhadores qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o mercado 0 4 4 

 
Agricultores, criadores de animais, pescadores, caçadores e coletores, de subsistência 2 8 10 

 
Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista 1 139 140 

 
Trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e similares 3 83 86 

 
Trabalhadores qualificados da impressão, do fabrico de instrumentos de precisão, joalheiros, artesãos e similares 5 1 6 

 
Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica 0 30 30 

 
Trabalhadores da transformação de alimentos, da madeira, do vestuário e outras indústrias e artesanato 29 21 50 

 
Operadores de instalações fixas e máquinas 47 42 89 

 
Trabalhadores da montagem 0 7 7 

 
Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis 1 96 97 

 
Trabalhador de limpeza 24 0 24 

 
Trabalhadores não qualificados da agricultura, produção animal, pesca e floresta 0 1 1 

 
Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e transportes 12 15 27 

 
Assistentes na preparação de refeições 6 0 6 

 
Vendedores ambulantes (exceto de alimentos) e prestadores de serviços na rua 1 4 5 

 
Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares 2 5 7 

 
Outra 145 83 228 

 
Total 865 859 1724 

 

Constata-se assim que 65% dos alunos não beneficia de auxílios económicos, enquanto que 35% dos restantes alunos do agrupamento recorre aos serviços de 

ação social escolar; 64,3% possui computador e internet; 13,9% dos seus pais e encarregados de educação tem habilitação superior e 26,3% tem habilitação 

de nível secundário, contra 52,5% de pais e encarregados de educação com habilitações a nível do ensino básico; 22,9% dos seus pais e encarregados de 

educação exerce atividades profissionais de nível superior e intermédio. 
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O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem uma população escolar de 868 crianças e jovens, das quais 189 pertencem à educação pré-escolar, 376 ao 1ºciclo 

do ensino básico, 122 ao 2º ciclo, 163 ao 3º ciclo e 18 ao curso vocacional (3º ciclo). 

É constituído por 8 estabelecimentos de educação pré-escolar, 7 estabelecimentos de educação do 1º ciclo do ensino básico e por 1 Escola Básica Integrada 

do 1º, 2º e 3º Ciclos do ensino básico que funciona como a Escola-Sede do Agrupamento, distribuídos pelas seguintes 4 freguesias: 

FREGUESIA DA BIDOEIRA  UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA 

Jardim de Infância de Bidoeira de Baixo  Jardim de Infância de Colmeias 

Jardim de Infância de Bidoeira de Cima  Escola Básica do 1º Ciclo de Agodim + Jardim de Infância de Agodim 

Escola Básica do 1º Ciclo de Bidoeira de Cima  Escola Básica do 1º Ciclo da Bouça + Jardim de Infância da Bouça 

  Escola Básica Integrada de Colmeias 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA BOA VISTA E DE SANTA EUFÊMIA  FREGUESIA DE MILAGRES 

Jardim de Infância da Boa Vista  Jardim Infância Mata dos Milagres 

Escola Básica do 1º Ciclo da Boa Vista  Jardim de Infância dos Milagres 

Escola Básica do 1º Ciclo de Machados   Escola Básica do 1º Ciclo Mata dos Milagres 

  Escola Básica do 1º Ciclo dos Milagres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIMENSÃO DO AGRUPAMENTO 
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6.1 Pessoal Docente 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem 87 docentes distribuídos do seguinte modo:  

Níveis de ensino QND QZP Contratados 

Pré-Escolar 10 3 0 

1ºCEB 26 0 1  

2º CEB 12 3 2 + 1 (GR 120) 

3ºCEB 17 4 2 

Educação Especial 3 0 3 

Total 68 10 9 

O corpo docente pertence maioritariamente ao quadro do agrupamento, sendo, na sua totalidade, profissionalizado, com elevado nível de estabilidade e 

ajustado às necessidades do agrupamento. 

Relativamente à composição dos departamentos curriculares os 78 docentes do Agrupamento com grupo / turmas e/ou apoios educativos atribuídos, 

encontram-se distribuídos do seguinte modo: 

Departamento Curricular Grupos de recrutamento 

Nº de 

Docentes 

Pré Escolar 

Nº de 

Docentes 

1º Ciclo 

Nº de 

Docentes 

2º Ciclo 

Nº de 

Docentes 

3º Ciclo 

Nº de Docentes 

Grupo 910 

(Ed.Especial) 

Nº Total 

de 

docentes 

Educação Pré-Escolar 100 10      10 

1º Ciclo 110  23     23 

Ciências Sociais e Humanas 200|290|400|420   4  3  0  7 

Línguas 120|220|300|320|330   3 8 0  11 

Matemática e Ciências Experimentais 230|500|510|520|550   3 8  0  11 

Expressões 240|250|260|530|600|620|910   6 4  6  16  

TOTAIS 10 23 16  23  6  78 
 

6. RECURSOS HUMANOS 
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6.2 Pessoal Não Docente 

O pessoal não docente do Agrupamento num total de 43 funcionários e 1 Técnico Superior Especializado (Psicólogo), encontra-se distribuído do seguinte 

modo: 

Assistentes Operacionais (AO) 

 Quadro CIT CEI Aut CTRCTP Total 

Pré-escolar 3 0 0 9 0 12 

1ºCEB 1 7 0 0 2 10 

Escola sede 5 7 0 0 3 15 

Total 9 14 0 9 5 37 

Assistentes Técnicos (AT) 

Total 6 0 0 0 0 6 

Técnicos Especializados (TE) 

Psicólogo 1 0 0 0 0 1 

Terapeuta da Fala 0 0 0 0 0 0 

Terapeuta Ocupacional 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 1 

Legenda: CIT – Contratado Individual de Trabalho; CEI – Contratos Emprego e Inserção; Aut – Autarquia; CTRCTP – Contratado a termo resolutivo certo a tempo parcial; MI – Média de Idade; %♀- 

percentagem de mulheres 
 

6.3 Outros Técnicos 

O Agrupamento beneficia, ainda, no âmbito da educação especial de 3 técnicos disponibilizados pela CERCILEI, a saber: 

Tipo de Técnico N.º de técnicos Nº de alunos a apoiar Nº de Total de Horas  

Psicólogo 1 36 21,5 horas 

Terapeuta da Fala 1 22 16,5 horas 

Terapeuta Ocupacional 1 6 4,5 horas 

Total 3 64 42,5 horas/semana 
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O Agrupamento de Escolas de Colmeias oferece a Educação Pré-Escolar e o Ensino Básico - turmas do 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º ano de escolaridade), 

turmas do 2º Ciclo (5º e 6º ano de escolaridade) e turmas do 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano de escolaridade). Para além do ensino regular, o agrupamento tem 

uma turma de curso vocacional nas áreas de Informática, Jardinagem e Auxiliar de Saúde. 

Nos vários níveis e ciclos de ensino/educação do agrupamento, os horários dos alunos e docentes, bem como a distribuição de serviço docente, são 

elaborados atendendo a critérios pedagógicos que visam proporcionar um ensino/educação de qualidade. Nos níveis com polidocência, procura-se fazer uma 

distribuição equilibrada das disciplinas ou áreas disciplinares pelos tempos letivos do horário semanal, de modo a evitar quer o cansaço, quer a dispersão dos 

alunos. O trabalho é dividido entre o período da manhã e o da tarde, por forma a deixar espaços físicos disponíveis para atividades extracurriculares e a 

haver maior equilíbrio no tempo de trabalho. Os alunos com provas finais têm ainda períodos livres para poderem organizar o seu tempo de estudo. 

De modo a desenvolver nos jovens determinadas competências mais abrangentes, a escola sede do agrupamento oferece vários clubes e projetos, nos quais 

todos os alunos podem participar, visando o seu enriquecimento cultural, científico, social e físico. 

O Agrupamento possui uma unidade de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbação do espectro do autismo (UEEEPEA) que dá uma 

resposta educativa especializada e que concentra grupos de alunos de qualquer nível de ensino, que manifestem esta problemática, oriundos de todo o 

concelho. Esta unidade está sediada na escola sede do agrupamento. Esta unidade promove a participação dos alunos com perturbação do espectro do 

autismo nas atividades curriculares e de enriquecimento curricular junto dos pares do grupo/turma a que pertencem, intervindo ao nível da articulação da 

Escola com a comunidade e com os pais e organizam, eventualmente, o seu processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. OFERTA EDUCATIVA  
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O sucesso da educação depende, cada vez mais, da existência de parcerias formais e informais estabelecidas com outras instituições, sejam elas operadoras 

de educação e formação, sejam instituições públicas locais, sejam empregadores. Em particular, o sucesso da formação qualificante está relacionado com a 

articulação da formação com as empresas e com outros estabelecimentos de educação e formação. A existência de redes, de parcerias, de protocolos de 

cooperação é indispensável para o sucesso do Projeto Educativo. 

São nossos parceiros diretos na vida escolar dando um contributo importante no desenvolvimento das atividades escolares, em particular das atividades 

extracurriculares: 

 Câmara Municipal; 

 Juntas de Freguesia;  

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ);  

 Conferência de S. Vicente de Paulo (Colmeias);  

 Associação de Autistas;  

 CERCILEI;  

 Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques (Leiria); 

 Escola Superior de Educação e Ciências Sociais/Instituto Politécnico de Leiria;  

 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (Leiria);  

 Pequenos empresários (Programas de Transição para a Vida Ativa (PIT); 

 Centros de Formação de Associação de Escolas (Batalha e Mar e Serra).  

 

 

 

8. PARCERIAS E PROTOCOLOS  
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O nosso Agrupamento tem dinamizado atividades diversificadas em diferentes áreas de intervenção no âmbito de projetos nacionais e internacionais, 

entre os quais:  

 Escolas Promotoras de Saúde; 

 Fundação Ilídio Pinho;  

 Rede de Bibliotecas; 

 Projeto Comenius; 

 Plano Nacional da Leitura; 

 Eco Escolas; 

 Desporto Escolar; 

 Projeto “Secções Europeias de Língua Francesa (SELF)”;  

 Projeto “Pense Indústria” promovido pelo CENTIMFE; 

 Projeto “Sessões do Parlamento dos Jovens”; 

 Clube Europeu;  

 Olimpíadas da Matemática; 

 Canguru Matemático;  

 SuperTMatik. 

 

 

 

 

 

9. PROJETOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
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MISSÃO DO AGRUPAMENTO 

Pretendemos um agrupamento de escolas humano e solidário, baseado em valores, onde as regras de convívio social são respeitadas. Um agrupamento 

de escolas onde o esforço é valorizado e o trabalho é o meio de alcançar o sucesso. Um agrupamento de escolas que respeite as diferenças, promova 

a igualdade de oportunidades e de condições quer para o ingresso na vida ativa, quer para o prosseguimento de estudos. Um agrupamento de escolas 

que, por um lado, viabiliza a apropriação de saberes tecnológicos e profissionais e, por outro, favorece a aquisição de sólidas bases científicas. Um 

agrupamento de escolas que apoia os professores e funcionários no seu esforço de atualização permanente. 

 

 

 

VISÃO DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem a ambição de continuar a ser reconhecida como uma instituição de referência e de excelência, pela 

qualidade ao nível do ensino e da formação, pelo desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, pela qualidade na formação de cidadãos 

responsáveis e empreendedores. 

 

 

 

 

 

10. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO AGRUPAMENTO 
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VALORES DO AGRUPAMENTO 

Os nossos VALORES são: 

EXCELÊNCIA: Valorizamos os nossos alunos através da prestação de um serviço educativo baseado em parâmetros de exigência, rigor, 

disponibilidade, imparcialidade, qualidade e Excelência.  

PARTICIPAÇÃO: Promovemos a cooperação e o trabalho em equipa, onde todos contribuem para o êxito das nossas atividades e são parte 

integrante nos órgãos de decisão.  

TRANSPARÊNCIA: Desenvolvemos uma comunicação transparente, aberta e honesta, onde as novas tecnologias visam conferir maior eficácia ao 

nível da circulação de informação interna e externa e como mecanismo de prestação de contas.  

CRIATIVIDADE: Valorizamos e reconhecemos a criatividade e inovação individual. 
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Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo, de modo adequado às caraterísticas específicas dos vários 

níveis de educação e de ensino;  

Primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa;  

Representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola, garantida pela eleição democrática de representantes da comunidade 

educativa;  

Responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes no processo educativo;  

Estabilidade e eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de comunicação e informação;  

Transparência dos atos de administração e gestão; 
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A integração comunitária, através da qual a escola se insere numa realidade concreta, com caraterísticas e recursos específicos;  

A iniciativa dos membros da comunidade educativa, na dupla perspetiva de satisfação dos objetivos do sistema educativo e da realidade social e 

cultural em que cada escola se insere;  

A diversidade e a flexibilidade de soluções suscetíveis de legitimarem opções organizativas diferenciadas em função do grau de desenvolvimento 

das realidades escolares;  

O gradualismo no processo de transferência de competências da administração educativa para a escola;  

A qualidade do serviço público de educação prestado; 

A sustentabilidade dos processos de desenvolvimento da autonomia da escola, elaboração de regimentos dos vários órgãos e estruturas do 

Agrupamento;  

A equidade, visando a concretização da igualdade de oportunidades;  

Estabelecimento de parcerias com estruturas do poder autárquico, entidades e instituições ligadas à educação, emprego e saúde. 

 

 

 

 

11. PRINCÍPIOS ORIENTADORES  
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Em termos de análise interna, foram desenvolvidos processos de autoavaliação do desempenho organizacional com recurso ao modelo CAF (Estrutura Comum 

de Avaliação - Common Assessment Framework - CAF), de forma a identificar o progresso e os níveis de desempenho, de realização e de prestação de 

serviços alcançados. 

Recorremos à Análise SWOT como ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas e instituições diversas para o diagnóstico estratégico. O termo 

SWOT é composto pelas iniciais das palavras Strengths (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

Assim, com base no trabalho de recolha e tratamento de informação desenvolvido pela equipa de Autoavaliação do Agrupamento e de acordo com o relatório 

de autoavaliação de setembro de 2015, foi realizado o seguinte diagnóstico: 

12.1 AMBIENTE INTERNO 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Boa imagem do Agrupamento na comunidade em que está inserida e no exterior. 

Liderança da Direção ao nível da gestão dos recursos humanos e dos espaços 

escolares, com bom impacto na organização escolar. 

Forte e sistemática capacidade de análise e reflexão crítica face aos resultados 

escolares dos alunos tendo em vista a melhoria das aprendizagens, do desempenho 

dos alunos e dos resultados escolares. 

Biblioteca Escolar bastante ativa, com os livros catalogados e em rede que interage 

como estrutura pedagógica integrada no processo educativo ao serviço da 

comunidade. 

Dinâmica/eficácia do Gabinete dos Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) no 

apoio aos alunos e na articulação e parceria com as demais estruturas educativas. 

Excelente clima, espírito cooperativo e ambiente de trabalho colaborativo 

proporcionado pelos departamentos curriculares e equipas de trabalho. 

Forte capacidade de motivação dos docentes para iniciativas de inovação e de 

melhoria e procura de práticas e métodos pedagógicos orientados para a qualidade 

educativa. 

Rigor na exigência e no método de trabalho a desenvolver pelos alunos, orientado 

Maior envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação no acompanhamento dos seus 

educandos e no apoio à ação dos docentes. 

Responsabilização dos alunos para os seus deveres cívicos e cumprimento das normas 

em vigor no Agrupamento. 

Promoção e incentivo do pessoal docente e não docente para frequentar ações de 

formação, estimulando-o a práticas de desempenho inovadoras. 

Insuficiente número de Assistentes Operacionais. 

Dificuldades de alguns Jardins de Infância na participação em atividades/projetos 

por falta de transporte. 

Qualidade dos espaços verdes (a necessitar de melhor aproveitamento, conservação, 

preservação e manutenção). 

Persistente falta de compromisso por parte de alguns alunos na construção da sua 

aprendizagem o que implica um esforço acrescido ao trabalho das várias equipas 

pedagógicas. 

Contribuição dos alunos para a conservação, higiene e segurança das instalações e dos 

espaços verdes 

12. IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS FORTES, ÁREAS DE MELHORIA E CONSTRANGIMENTOS  
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para uma eficaz articulação curricular. 

Dinâmica/eficácia do Subdepartamento de Educação Especial na 

referenciação/encaminhamento e acompanhamento dos alunos com NEEP e no 

apoio/orientações transmitidas aos docentes do Agrupamento. 

Vigilância e controlo interno, como garantia de segurança, bem-estar e tranquilidade, 

com relevo para o papel desempenhado pelas Assistentes Operacionais. 

Inclusão no Plano Anual de Atividades de um conjunto diversificado, coerente e viável 

de atividades transversais, incorporando um conjunto de objetivos realizáveis e 

desenvolvidas de acordo com os interesses dos alunos. 

Valorização do trabalho colaborativo e delineação de estratégias conjuntas com vista 

à melhoria de atitudes, comportamentos e bem-estar dos alunos. 

Dinamismo dos Departamentos Curriculares no que diz respeito a atividades 

extracurriculares ou do Plano Anual de Atividades. 

Facilidade de comunicação entre a maioria dos elementos do Agrupamento utilizando 

as novas tecnologias de comunicação e informação. 

Ação desempenhada pelos Educadores de Infância, Professores Titulares do 1º Ciclo 

e Diretores de Turma junto das crianças e alunos e dos Pais/Encarregados de 

Educação. 

Prevenção de situações graves de indisciplina por parte da Direção do Agrupamento 

demonstrada pela pronta atuação face às participações disciplinares apresentadas 

pelos agentes educativos. 

Valorização das atividades desenvolvidas com as crianças ao nível do Projeto de 

Educação para a Saúde (PES) [preservação do ambiente, afetos, saúde, segurança]  

Valorização das atividades desenvolvidas pelos alunos ao nível cultural, social, 

artístico, desportivo e cívico. 

Formulação coerente, clara e objetiva do planeamento das estratégias da atividade 

educativa constantes do Projeto Educativo, do Projeto Curricular e do Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento. 

Desenvolvimento/implementação sistemática e coerente de processos de 

autoavaliação, por parte do Agrupamento, para melhorar o seu desempenho. 

Maior visibilidade e intervenção na vida do Agrupamento por parte da Associação de 

Estudantes. 
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12.2 AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Articulação e participação ativa dos pais nos projetos e atividades de Jardim de 

Infância.  

Necessidade de melhorar os resultados escolares provas finais nacionais. 

Participar em eventos regionais para incentivar o gosto pelo estudo das ciências 

experimentais (Olimpíadas de Física e de Química, Biologia, por exemplo). 

Ter uma cultura de autoavaliação e de avaliação externa, com a consequente 

introdução de mecanismos de autorregulação e melhoria dos desempenhos 

pedagógicos e organizacionais. 

Uso de novas tecnologias para ampliar o acesso da comunidade à informação, sem 

restrição e com auxílio para uso. (blogues, MOODLE, outras plataformas). 

Visitas à escola sede do Agrupamento por alunos de outros ciclos de ensino, como 

forma de criarem laços à “escola-mãe”, para a sentirem, não como uma escola dos 

outros, mas sim como uma escola também sua. 

Manter com as entidades representativas do meio social envolvente um diálogo e 

colaboração permanentes que permitem ao Agrupamento, por um lado, mobilizar 

recursos acrescidos para a realização das suas atividades e, por outro, reforçar 

mecanismos de integração do Projeto Educativo na comunidade. 

Insuficiência de verbas para uma boa gestão do Agrupamento, nas vertentes 

pedagógica e patrimonial (aquisição de equipamentos e manutenção de materiais de 

laboratório, material didático/audiovisual). 

Desmotivação dos alunos face à insegurança e perspetivas de futuro. 

Desvalorização dos saberes e da cultura pela família e pela sociedade. 
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O sucesso educativo passa pelo desenvolvimento de um conjunto de competências científicas, humanísticas, ambientais, tecnológicas, artísticas, desportivas 

e de desenvolvimento pessoal (ético e moral). 

Assim, para cumprimento da sua missão, concretização do ideal exequível em que assenta a sua visão, consecução das prioridades educativas / eixos de 

intervenção do seu Projeto Educativo e fazer face às áreas de melhoria identificadas ao nível dos processos e dos resultados, o Agrupamento de Escolas 

definiu que o desenvolvimento da sua ação, quer no plano organizacional, quer no plano pedagógico, será orientada para um quadro de referência com três 

domínios chave e nove dimensões, a saber: 

1. RESULTADOS 

Resultados académicos 

Resultados sociais 

Reconhecimento da comunidade 

2. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Planeamento e articulação 

Práticas de ensino 

Monitorização e avaliação das aprendizagens 

3. LIDERANÇA E GESTÃO 

Liderança 

Gestão 

Autoavaliação e melhoria 

 

 

13. PRIORIDADES EDUCATIVAS / EIXOS DE INTERVENÇÃO  
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Para cada um dos três domínios chave e das nove dimensões, configuraram-se 3 eixos de intervenção: 

 

DOMÍNIO  DIMENSÃO EIXOS DE INTERVENÇÃO  

RESULTADOS 

Resultados escolares 

EIXO A SUCESSO ESCOLAR Resultados sociais 

Reconhecimento da comunidade 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

Planeamento e articulação 

EIXO B PRÁTICA PEDAGÓGICA Práticas de ensino 

Monitorização e avaliação das aprendizagens 

LIDERANÇA E GESTÃO   

Liderança 

EIXO C 
QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E 

IMPACTO NA COMUNIDADE 
Gestão 

Autoavaliação e melhoria 
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EIXOS DE INTERVENÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

EIXO A SUCESSO ESCOLAR 

OE.1 Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 

OE.2 Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 

EIXO B PRÁTICA PEDAGÓGICA 

OE.3 
Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de 

práticas pedagógicas inovadoras 

OE.4 Melhorar a qualidade do serviço prestado 

EIXO C 
QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E IMPACTO 

NA COMUNIDADE 

OE.5 Estabelecer os princípios orientadores da organização 

OE.6 
Melhorar a qualidade da participação e integração dos 

Encarregados de Educação na vida escolar do Agrupamento 

OE.7 Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento 

OE.8 
Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a 

comunicação interna e externa 

OE.9 Consolidar a qualidade do serviço prestado 

 
 

Apresentam-se de seguida, por cada domínio, dimensão e eixo de intervenção prioritário, os objetivos operacionais, as estratégias a desenvolver, os 

responsáveis pelo seu desenvolvimento e a referenciação a indicadores de desempenho, sendo que a sua operacionalização se orientará não tanto numa 

perspetiva de alcançar/atingir, mas de consolidar. 

 

 

14. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
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DOMÍNIO 1 RESULTADOS  

DIMENSÃO Resultados escolares 

EIXO DE INTERVENÇÃO A Sucesso Escolar  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 
 

Objetivo operacional  Ações  Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Melhorar os resultados da 

avaliação interna e 

externa. 

A.1 - Implementação das Ações 1 e 2 do Domínio 1 do Plano de Ação 

Estratégica da Adenda do Contrato de Autonomia 2015-2018. 

A.2 - Monitorização da execução das Ações 1 e 2 do Domínio 1 do 

Plano de Ação Estratégica da Adenda do Contrato de Autonomia 

2015-2018. 

Os recursos 

referenciados nas 

Ações 1 e 2 do 

Domínio 1 do Plano 

de Ação 

Estratégica da 

Adenda do 

Contrato de 

Autonomia 2015-

2018 

Os indicadores 

referenciados nas 

Ações 1 e 2 do Domínio 

1 do Plano de Ação 

Estratégica da Adenda 

do Contrato de 

Autonomia 2015-2018 

Dados referenciados nas 

Ações 1 e 2 do Domínio 1 do 

Plano de Ação Estratégica 

da Adenda do Contrato de 

Autonomia 2015-2018 

Metas referenciadas nas 

Ações 1 e 2 do Domínio 1 

do Plano de Ação 

Estratégica da Adenda do 

Contrato de Autonomia 

2015-2018 

Criar condições para 

continuar a erradicar o 

abandono escolar. 

A.3 - Operacionalização das estratégias estabelecidas em sede da 

Adenda do Contrato de Autonomia (2015-2018) – Estratégias E1, 

E2, E3 e E4 (página 12 da Adenda). 

 

A.4 - Articulação da Professora Interlocutora Para o Abandono 

Escolar com a Direção, Psicólogo, Coordenadora dos Diretores de 

Turma, Diretores de Turma e Professores Titulares do 1º Ciclo no 

sentido de garantir a implementação de medidas dissuasoras do 

abandono e desistência. 

 

Direção 

Professores 

Titulares de Turma 

Diretores de Turma 

Professora 

Interlocutora Para 

o Abandono Escolar 

Psicólogo 

Taxa de abandono 

escolar referenciada 

aos dados da MISI. 

Taxa de abandono escolar 

de 0% nos 1º, 2º,3º ciclos. 

Taxa de abandono escolar 

de 0% nos 1º, 2º,3º ciclos. 
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DOMÍNIO 1 RESULTADOS  

DIMENSÃO Resultados sociais 

EIXO DE INTERVENÇÃO A Sucesso Escolar 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

Objetivo operacional Ações  Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Criar no Agrupamento um 

ambiente propício ao 

desenvolvimento das 

aprendizagens dentro e 

fora da sala de aula. 

 

A.5 - Incentivo à realização de assembleias de delegados de turma 

de modo a promover uma reflexão conjunta e encontrar soluções para 

os problemas de comportamento. 

 

 

 

 

 

A.6 - Redução do número de medidas disciplinares / ano letivo. 

 

 

 

 

 

A.7 - Manutenção da implementação de medidas de promoção do 

sucesso escolar para os alunos que apresentem maiores dificuldades 

(apoios pedagógicos, tutorias, coadjuvações multidisciplinares). 

 

 

A.8 - Manutenção da taxa de alunos do 4º ano de escolaridade (1º 

Ciclo) com níveis iguais ou superiores a 3 nas disciplinas de Português 

e de Matemática. 

 

 

 

 

A.9 - Aumento do número de alunos do 2º e 3º ciclo com sucesso a 

todas as disciplinas. 

Direção 

Professores 

Titulares de Turma 

Diretores de Turma 

Psicólogo 

 

N.º de assembleias de 

delegados de turma 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de medidas 

disciplinares / ano 

letivo. 

 

 

 

Percentagem de alunos 

do 4º ano níveis iguais 

ou superiores a 3 nas 

disciplinas de 

Português e de 

Matemática. 

 

Percentagem de alunos 

aprovados/transitados 

sem níveis inferiores 

três no 2º e 3º ciclos. 

N.º de assembleias de 

delegados de turma 

realizadas – 1 / ano letivo 

 

Nº de alunos com medidas 

sancionatórias aplicadas 

1º Ciclo: 1 

2º Ciclo: 0 

3º Ciclo: 0 

Nº de alunos com medidas 

corretivas aplicadas 

1º Ciclo: 2 

2º Ciclo: 2 

3º Ciclo: 34 

 

 

Português (4ºano) – 

98,9% 

Matemática (4ºano) – 

93,7% 

 

 

2º Ciclo: 61% 

3º Ciclo: 56% 

N.º de assembleias de 

delegados de turma a 

realizar – entre 2 e 3 / 

ano letivo 

 

 

 

 

 

- 1% / ano letivo 

 

 

 

 

 

 

Português (4ºano) - >93% 

Matemática (4ºano) - >93% 

 

 

 

+ 1% / ano letivo 
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DOMÍNIO 1 RESULTADOS  

DIMENSÃO Reconhecimento da comunidade  

EIXO DE INTERVENÇÃO A Sucesso Escolar 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Promover o mérito e a 

excelência, aliada a uma 

cultura de rigor e exigência 

no Agrupamento como 

medida pedagógica 

promotora do sucesso 

escolar. 

A.10 - Promoção do incremento anual do número de alunos do 1º, 2º e 

3º Ciclos nas categorias de Quadro de Mérito, a saber: Quadro de 

Excelência e de Quadro de Valor. 

A.11 - Divulgação, na página do Agrupamento, jornal escolar ou 

outros meios, das boas práticas e dos trabalhos meritórios de alunos. 

A.12 - Cerimónia de entrega dos certificados de excelência e de 

valor. 

Diretor 

Júri de Atribuição 

de Méritos 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

 

Nº de alunos do 1º, 2º e 

3º Ciclos propostos 

para os quadros de 

mérito /total alunos. 

 

 

% de alunos que 

transitam sem níveis 

inferiores três no 2º e 

3º Ciclos 

 

 

23,6% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Valorização do trabalho, 

esforço e rigor. 
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DOMÍNIO 2 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

DIMENSÃO Planeamento e articulação 

EIXO DE INTERVENÇÃO B  Prática pedagógica  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03.Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de práticas pedagógicas inovadoras 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Reforçar a articulação 

curricular, numa perspetiva 

vertical e horizontal. 

 

 

A.13 - Manutenção da implementação das estratégias de articulação 

curricular definidas em sede do Projeto Curricular do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

 

A.14 - Desenvolvimento de projetos e atividades no âmbito do apoio 

ao currículo; da educação para a cidadania; da educação para o 

ambiente; da educação para o desporto; da educação artística e 

cultural e do empreendedorismo e ainda, no âmbito das atividades 

de enriquecimento curricular do 1º Ciclo. 

Docentes do 

Agrupamento 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho 

Pedagógico 

Grau de execução das 

estratégias de 

articulação curricular 

definidas em sede do 

Projeto Curricular do 

Agrupamento  

 

Nº de projetos e clubes 

 

% de alunos 

participantes nos 

projetos, clubes e AEC 

(1º Ciclo) 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

15 

 

 

 

60% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

15 

 

 

 

75% 
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DOMÍNIO 2 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 

DIMENSÃO Práticas de ensino  

EIXO DE INTERVENÇÃO B Prática Pedagógica 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03.Reforçar a articulação vertical do agrupamento e a promoção de práticas pedagógicas inovadoras 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Consolidar práticas de 

gestão e coordenação 

pedagógica com vista ao 

reforço da eficácia e da 

melhoria da qualidade das 

aprendizagens. 

A.15 - Reforço do desenvolvimento em todas as disciplinas de 

diferentes tipos de práticas pedagógicas centradas em: 

- Exposição e apresentação de conteúdos; 

- Recolha de informação, discussão, decisão, experimentação / 

simulação (aprendizagem ativa e interpessoal, produção de 

artefactos e realização de relatórios; 

- Meios informáticos; 

- No ensino experimental das ciências, tecnologias e artes. 

A.16 - Reforço no investimento na criação de: 

- Hábitos de pensar / raciocinar de forma crítica; 

- Capacidade para recolher, organizar e analisar informação; 

- Capacidade para trabalhar em equipa de forma colaborativa e 

dinâmica; 

- Capacidade para aplicar os conhecimentos adquiridos na 

resolução de problemas; 

- Capacidade para se adaptar a novas situações e às evoluções 

tecnológicas; 

- Atitude de aprendizagem autónoma e auto-orientada; 

- Gosto pela prática de atividades extracurriculares que ajudem a 

complementar a formação dos alunos. 

A.17 - Cumprimento das orientações curriculares e programas 

curriculares da educação pré-escolar e do ensino básico. 

 

 

 

A.18 - Elaboração do projeto curricular de grupo (Educação Pré-

Escolar) e do dossiê digital de turma (2º e 3º Ciclos). 

Docentes do 

Agrupamento 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho 

Pedagógico 

Diretor 

 

 

 

 

Nº de departamentos 

envolvidos 

 

 

Nº de ciclos envolvidos 

 

 

 

Nº de reuniões de 

partilha 

 

 

 

 

 

 

 

Grau de cumprimento 

dos programas e 

orientações 

curriculares 

 

%º de projetos 

curriculares de grupo/ 

dossiês digitais 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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DOMÍNIO 2 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO  

DIMENSÃO Monitorização e avaliação das aprendizagens 

EIXO DE INTERVENÇÃO B  Prática pedagógica  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04.Melhorar a qualidade do serviço prestado 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Consolidar boas práticas de 

monitorização e avaliação 

das aprendizagens dos 

alunos com vista ao reforço 

da eficácia e da melhoria 

da qualidade das 

aprendizagens 

A.19 - Continuidade de boas práticas consolidadas na cultura 

organizacional do Agrupamento, a saber: 

 Adoção de estratégias definidas em departamento curricular e 

nos conselhos de turma, respeitantes às atividades de 

diferenciação pedagógica; 

 Definição de critérios de avaliação, elaboração conjunta de 

matrizes, de fichas de avaliação e testes e o recurso a grelhas 

de registo padronizadas; 

 Divulgação sistemática os critérios de avaliação do 

Agrupamento; 

 Construção conjunta de materiais pedagógico-didáticos; 

 Aplicação de provas de avaliação diagnóstica iguais para os 

alunos do mesmo ano de escolaridade; 

 Elaboração/aplicação de fichas formativas trimestrais no 1º 

CEB, iguais para todos os alunos do mesmo ano de escolaridade; 

 Promoção de trabalho cooperativo nos departamentos 

curriculares, com reflexo positivo na articulação curricular e na 

promoção da sequencialidade das aprendizagens. 

 Partilha de dificuldades pedagógico-didáticas e reflexões sobre 

as mesmas; 

 Reflexões sistemáticas sobre os resultados escolares com base 

nos documentos apresentados em sede do Conselho Pedagógico; 

 Análise dos modos de avaliação; 

 Questionamento dos resultados extremos; 

 Aulas de preparação para as provas finais. 

Docentes do 

Agrupamento 

Departamentos 

Curriculares 

Conselho 

Pedagógico  

Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de departamentos 

envolvidos 

 

 

Nº de ciclos envolvidos 

 

 

 

Nº de reuniões de 

partilha 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Implementar de forma 

experimental e progressiva 

a partilha de práticas 

pedagógicas em contexto 

sala de aula. 

A.20 - Continuidade da partilha das práticas pedagógicas em sede 

dos departamentos curriculares. 

 A.21 - Partilha de práticas pedagógicas em contexto sala de aula, 

em regime de voluntariado. 

Nº de docentes com 

partilha de práticas 

pedagógicas em 

ambiente de sala de 

aula 

Processos informais não 

monitorizados  

20% da totalidade dos 

docentes/ano letivo 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO   

DIMENSÃO Liderança 

EIXO DE INTERVENÇÃO C  Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05.Estabelecer os princípios orientadores do Agrupamento 
 

Objetivo operacional  Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Elaborar / atualizar os 

documentos orientadores 

do Agrupamento. 

A.22 - Elaboração dos documentos orientadores do Agrupamento, 

envolvendo pessoal docente, pessoal não docente, alunos, 

encarregados de educação e parceiros (Projeto Curricular do 

Agrupamento; Plano Anual de Atividades). 

A.23 -Atualização do regulamento interno e divulgação das eventuais 

alterações junto da comunidade escolar.  

A.24 -Divulgação dos documentos de referência do Agrupamento na 

página do Agrupamento, nos locais de estilo dos diversos 

estabelecimentos de ensino, junto das associações de pais e 

encarregados de educação, junto dos delegados de turma. 

A.25 -Informação dos Pais e/ou Encarregados de educação, alunos, 

Pessoal Docente e Pessoal Não Docente sobre os objetivos e valores 

inscritos no projeto educativo de Agrupamento. 

A.26 -Difusão das opções fundamentais do Agrupamento através das 

estruturas de liderança intermédia. 

Direção 

Conselho Geral 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

Documentos 

orientadores 

produzidos / 

atualizados 

 

Nº de reuniões 

realizadas para 

divulgação das linhas 

orientadoras do 

Agrupamento. 

 

Nº de reuniões com 

representantes das 

Associações de Pais e 

EE. 

 

Nº de reuniões com 

delegados de turma. 

 

100% 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

100% 

 

 

 

>3 

 

 

 

>3 

 

 

 

>3 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO   

DIMENSÃO Liderança 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06.Melhorar a qualidade da participação e integração dos Encarregados de Educação na vida escolar do Agrupamento 
 

Objetivo operacional  Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Implicar os Pais e 

Encarregados de Educação 

no acompanhamento do 

percurso escolar dos seus 

educandos e na ajuda à 

construção do seu projeto 

de vida. 

 

 

A.27 - Auscultação das Associações de Pais. 

 

 

A.28 - Realização de sessões informativas que abordem temáticas 

de interesse para os Pais / Encarregados de Educação. 

 

 

A.29 - Planificação e dinamização de atividades culturais, 

desportivas e lúdicas para a comunidade educativa. 

Direção 

Conselho Geral 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

Nº de sessões 

informativas 

% de participantes nas 

sessões informativas 

Nº de atividades 

culturais, desportivas e 

lúdicas dinamizadas para 

a comunidade 

educativa. 

 

1 

 

20% 

 

 

1 

 

1 / ano letivo 

 

30% 

 

 

1 / ano letivo 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO   

DIMENSÃO Gestão 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07.Gerir os recursos docentes e não docentes do Agrupamento 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Promover uma gestão 

adequada e promotora da 

participação dos recursos 

humanos. 

A.30 - Definição e aplicação rigorosa de critérios para a elaboração 

de horários. 

A.31 - Gestão do crédito global do Agrupamento, para assegurar o 

desempenho eficaz dos cargos e funções inerentes às estruturas de 

administração e gestão, de coordenação e de orientação educativa, 

de apoios educativos e de atividades. 

A.32 - Distribuição do serviço do Pessoal Não Docente de acordo 

com as necessidades dos diversos estabelecimentos de ensino. 

Diretor 

Conselho 

Pedagógico 

Conformidade dos 

horários 

Conformidade da 

gestão do crédito 

global 

Grau de satisfação do 

Pessoal Docente e do 

Pessoal Não Docente 

relativamente à 

distribuição do serviço 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

>90% 

 

Implementar um 

dispositivo de formação do 

Agrupamento. 

A.33 - Elaboração e concretização de um plano de formação, que 

responda às reais necessidades dos intervenientes educativos, 

assegurando a realização de ações que permitam o desenvolvimento 

profissional e, simultaneamente ações que se prendam com as metas 

do Agrupamento. 

A.34 - Conceção de ações de formação / seminários que visem dar 

resposta às necessidades do pessoal docente e não docente, dos 

Encarregados de Educação e dos alunos sobre temáticas pertinentes 

para o desenvolvimento do projeto educativo do Agrupamento.  

Diretor 

Conselho 

Pedagógico 

N.º de docentes 

participantes nas ações 

promovidas/Nº total de 

docentes 

N.º de funcionários 

participantes nas ações 

promovidas/Nº total de 

funcionários 

N.º de ações de 

informação realizadas 

para os Encarregados 

de Educação 

N.º de ações de 

informação realizadas 

para os alunos 

 

Taxa de participação  

Docentes - 84% 

Assistentes Técnicos - 

80% 

Assistentes Operacionais - 

83% 
 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Taxa de participação  

Docentes - >84% 

Assistentes Técnicos - 

>80% 

Assistentes Operacionais - 

>83% 
 

 

 

2 

 

 

 

2 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO   

DIMENSÃO Gestão 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08.Melhorar a imagem institucional do Agrupamento e a comunicação interna e externa 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Implementar uma política 

comunicacional externa, de 

modo a garantir a difusão 

dos dados relevantes. 

 

A.35 - Instalação de uma Plataforma/Rede de Comunicação e 

Informação on line. 

A.36 - Criação da página do Agrupamento no Facebook. 

A.37 - Promoção da comunicação entre a comunidade educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.38 - Continuidade na celebração de protocolos de colaboração com 

centros de formação, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, 

instituições de ensino superior e associações profissionais, 

empresariais, científicas e pedagógicas, nacionais e estrangeiras. 

A.39 - Aprofundamento do desenvolvimento de projetos e parcerias 

com escolas europeias. 

A.40 - Desenvolvimento de atividades de âmbito cultural, artístico e 

formativo. 

 

 

 

Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Geral 

Conselho 

Pedagógico 

Docentes do 

Agrupamento 

% dos Departamentos 

Curriculares com a 

respetiva área criada 

% dos docentes e 

alunos dos 2.º e 3.º 

Ciclos inscritos. 

Nº de turmas do 1.º 

Ciclo inscritas. 

- % do pessoal não 

docente inscrito. 

% dos encarregados de 

educação inscritos. 

 

 

Nº de novos protocolos 

/ parcerias 

Nº de projetos 

internacionais 

desenvolvidos 

% eventos abertos à 

comunidade local 

 

Sem dados 

Sem dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

100% dos Departamentos 

Curriculares com a 

respetiva área criada até 

final de abril 2016 

Até ao final de junho de 

2016 inscrever: 

100% dos docentes e 

alunos dos 2.º e 3.º Ciclos. 

Uma turma do 1.º Ciclo. 

75% do pessoal não 

docente. 

50% dos encarregados de 

educação. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Divulgar as atividades e 

projetos do Agrupamento 

nos órgãos de comunicação 

social e internet. 

A.41 - Organização/publicação trimestral de um boletim 

(“newsletter”) do Agrupamento. 

A.42 - Organização/publicação mensal do guião memorando do 

Conselho Pedagógico. 

A.43 - Organização/publicação mensal da síntese do Conselho 

Pedagógico. 

A.44 - Edição do jornal escolar “O Zângão”. 

A.45 - Atualização/Dinamização dos blogues do Agrupamento. 

A.46 - Estabelecimento de parcerias com os meios de comunicação 

local para publicação dos projetos / as atividades do Agrupamento. 

Diretor 

Responsável pelo 

jornal escolar 

Equipa TIC 

Professores 

responsáveis pelos 

blogues 

% de boletins 

(“newsletters”) do 

Agrupamento. 

 

% de guiões memorando 

 

% de sínteses 

 

Nº de edições do jornal 

escolar 

 

Grau de atualização dos 

blogues 

 

Nº de notícias do 

Agrupamento 

publicitadas na 

imprensa e net 

 

Sem dados 

 

 

100% 

 

100% 

 

3 

 

 

100% 

 

 

 

5 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

3 

 

 

100% 

 

 

 

5 
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DOMÍNIO 3 LIDERANÇA E GESTÃO 

DIMENSÃO Autoavaliação e melhoria 

EIXO DE INTERVENÇÃO C Qualidade do serviço prestado e impacto na comunidade 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09.Consolidar a qualidade do serviço prestado 
 

Objetivo operacional Ações Recursos Indicadores  
Dados de partida 
(Final ano letivo 

2014/2015) 

Metas 
(Final ano letivo 

2017/2018) 

Implementar um sistema 

de gestão da qualidade do 

Agrupamento. 

A.47 - Consolidação e alargamento do processo de autoavaliação 

visando aprofundar o conhecimento organizacional. 

A.48 - Implementação do ciclo da CAF. 

A.49 - Aplicação de questionários para medir o grau de satisfação 

das pessoas e clientes. 

A.50 - Implementação da Framework de desenvolvimento pedagógico 

da organização escolar, visando a identificação de boas práticas 

pedagógicas e respetiva replicação na comunidade docente. 

Diretor 

Equipa de 

Autoavaliação do 

Agrupamento 

Grau de satisfação do 

Pessoal Docente  

Grau de satisfação do 

Pessoal Não Docente  

Grau de satisfação dos 

alunos  

Grau de satisfação dos 

Pais / EE 

> 90% 

> 90% 

75% 

> 85% 

> 90% 

> 90% 

> 75% 

> 85% 

Reforçar a segurança no 

Agrupamento. 

A.51 - Implementação de ações de formação sobre segurança, de 

pessoas e bens e evacuação. 

A.52 - Atualização dos planos de segurança dos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento. 

A.53 - Realização de simulacros. 

Diretor 

Equipa de 

Segurança 

Nº de ações de 

formação sobre 

segurança 

Nº de simulacros 

0 

 

3 

3 

 

3 

Realizar a manutenção, 

reparação e conservação 

dos espaços físicos do 

Agrupamento. 

A.54 - Sensibilização das Associações de Pais, Juntas de Freguesia, 

Câmara Municipal para a manutenção / recuperação das condições dos 

espaços.  

A.55 - Manutenção, em boas condições, dos espaços verdes e 

recreios dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento. 

Diretor 

Equipa de 

Segurança 

Nº de manutenções / 

reparações 
Sem dados de partida 

60% das 

manutenções/reparações 

identificadas/sinalizadas 
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A definição das estratégias de execução do Projeto Educativo orienta-se para a definição de procedimentos estruturantes que enquadrem o seu 

desenvolvimento, valorizando-se mais a sua dimensão estratégica, em detrimento de uma preocupação de operacionalização dos objetivos. Esta última 

dimensão, de natureza mais instrumental, deverá decorrer da autonomia dos processos a implementar pelos intervenientes na definição dos respetivos 

procedimentos e opções de planificação que concorram para a concretização dos objetivos operacionais e metas definidos no Projeto Educativo. 

A - Processo de intervenção 

 Definição, pelos diferentes órgãos de gestão e estruturas de orientação curricular, das respetivas prioridades de 

desenvolvimento em função dos objetivos operacionais, ações a desenvolver e metas a atingir do Projeto Educativo. 

 Uniformização dos instrumentos de planificação e avaliação dos projetos e das atividades de extensão e enriquecimento curricular. 

 Definição anual dos indicadores de concretização a alcançar no âmbito dos objetivos específicos/metas pelos diferentes órgãos 

de gestão e estruturas de orientação curricular, tendo por base o confronto entre os resultados da avaliação de concretização do 

Projeto Educativo e o levantamento e gestão dos meios necessários. 

 Definição de uma agenda anual dos compromissos a considerar para o ano letivo, estabelecendo e calendarizando os momentos 

relevantes para o seu desenvolvimento. 

 Certificação da participação / concretização das atividades desenvolvidas pelos respetivos responsáveis diretos. 

 Organização do processo de autoavaliação interna e de avaliação do Projeto Educativo, definindo os respetivos cronogramas anuais 

de forma a disponibilizar informação sistemática que permita regular o desenvolvimento do Projeto Educativo. 

 Calendarização de processos de monitorização e avaliação do Projeto Educativo em função e prioridades definidas pelo Conselho 

Geral, ouvido o Conselho Pedagógico. 

 Definição do processo de apresentação à comunidade da informação de avaliação das atividades desenvolvidas no Agrupamento. 

15. ESTRATÉGIAS GERAIS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | PROJETO EDUCATIVO 2015-2018 

Página 39  
 

B - Instrumentos de concretização 

A operacionalização e desenvolvimento do Projeto Educativo implica a adequação dos seguintes documentos orientadores / instrumentos / processos às 

orientações nele definidas e aos objetivos operacionais e metas nele fixadas: 

 Plano Anual de Atividades; 

 Projeto Curricular de Agrupamento; 

 Projeto Curricular de Grupo/Plano de Trabalho de Turma; 

 Regulamento Interno; 

 Carta de Missão do Diretor; 

 Critérios de avaliação;  

 Planificações de ensino aprendizagem dos ciclos de estudos; 

 Instrumentos de avaliação; 

 Processo de avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente. 

A implementação e o sucesso do Projeto Educativo são da responsabilidade de todos os intervenientes no processo educativo. 
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O Projeto Educativo de Escolas de Colmeias é um documento de planificação estratégica de longo prazo, sendo operacionalizado por outros documentos como 

o Plano Anual de Atividades, o Projeto Curricular de Agrupamento, Projetos de Turma e o Regulamento Interno, alguns dos quais com um plano de execução 

mais curto. 

A avaliação deverá fornecer os dados necessários para intervir no sentido de procurar a coerência e a eficiência do Projeto Educativo, no sentido da sua 

melhoria sistemática. A avaliação deve basear-se em evidências, ou seja, em fatos documentados ou que possam sustentar a opinião de cada um. 

Esta avaliação permanente e sistemática, permite analisar situações, reformular intenções, repensar ações, meios e estratégias, sem no entanto admitir 

desvio das intenções fundamentais deste Projeto, ou seja, a melhoria crescente da qualidade da Educação que nela se pratica. 

O desafio estará na capacidade em se identificar de forma objetiva as necessidades que permanentemente se levantarão em consequência da discrepância 

entre o fixado e o alcançado. 

Deverá ser criada uma Equipa de Acompanhamento, composta por elementos do Conselho Pedagógico e outros docentes para o acompanhamento do projeto 

durante a sua vigência. 

A duração deste projeto é de três anos. 

Deste Projeto Educativo faz parte integrante o Projeto Curricular do Agrupamento, o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades que se encontram 

em anexo. 

Momentos e formas de avaliação: 

O presente projeto de intervenção será alvo de avaliação contínua, intermédia e final, decorrente dos resultados das avaliações parcelares das ações 

propostas, sendo que estas modalidades são complementares entre si: 

 Avaliação contínua – A realizar ao longo do desenvolvimento do processo, de modo a que seja possível proceder a alterações/reformulações pontuais,  

se necessárias. 

16. AVALIAÇÃO DO PROJETO (MOMENTOS E FORMAS DE AVALIAÇÃO, PERIODIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO) 
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 Avaliação anual – A realizar no final de cada ano letivo, a partir do relatório anual avaliativo de todas as atividades e ações programadas e 

desenvolvidas à luz do referido projeto. Esta modalidade de avaliação permite detetar obstáculos na concretização do projeto e identificar/definir 

as formas de os superar. 

 Avaliação final do projeto – A realizar no final do triénio, no sentido de fazer um balanço final do que foi possível concretizar face ao projeto 

inicial. 

A avaliação do processo não dispensa a auscultação sistemática dos diversos membros da comunidade educativa em reuniões formais e informais, bem como a 

observação direta da dinâmica vivencial do Agrupamento ao nível do relacionamento interpessoal, da participação e da coesão dos diferentes membros da 

comunidade educativa. 

A divulgação dos resultados da avaliação será participada e comunicada aos órgãos e intervenientes educativos e publicitada pelas formas consideradas mais 

adequadas, bem como objeto de reflexão, de modo a que o processo seja dinâmico e envolva, de modo empenhado todos os intervenientes/atores do processo 

educativo e formativo. 

Finalidades da avaliação: 

 Saber em que ponto é que se encontra a organização (Agrupamento); 

 Efetuar um balanço dos objetivos operacionais e metas atingidas; 

 Analisar de que forma o Plano Anual de Atividades, o Projeto Curricular de Agrupamento e os Projetos Curriculares de Grupo/Dossiês Digitais de 

Turma contribuíram para a concretização dos objetivos operacionais do Projeto Educativo; 

 Ajudar a identificar e priorizar as áreas de melhoria;  

 Detetar obstáculos à concretização do projeto e formas de os superar; 

 Definição de orientações de ajustamento aos desafios estabelecidos; 

 Permitir alcançar resultados cada vez melhores. 

 Recolher dados que permitam a elaboração do próximo Projeto Educativo. 
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Considerando que a divulgação do Projeto Educativo é fundamental para o seu conhecimento, melhoria, avaliação e sucesso, a mesma será efetuada após a sua 

aprovação através dos canais de comunicação habituais na comunidade escolar, no início de cada ano letivo, a saber: 

 À comunidade escolar – através da página eletrónica do Agrupamento; 

 Aos alunos e respetivos pais e encarregados de educação – através dos Diretores de Turma e Encarregados de Educação; 

 Aos docentes - através dos Coordenadores de Departamento e da Direção; 

 Aos funcionários – através dos seus chefes e dos representantes no Conselho Geral e da Direção; 

 Às Associações de Pais e E.E. – através da Direção.      

 

 

 

 

 

Submetido a Parecer do Conselho Pedagógico em 11 de novembro de 2015 
Parecer do Conselho Pedagógico: FAVORÁVEL 

Submetido a Aprovação do Conselho Geral em 18 de novembro de 2015 
Decisão do Conselho Geral: APROVADO POR UNANIMIDADE 

 

17. DIVULGAÇÃO DO PROJETO 
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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Curricular de Agrupamento, intimamente e relacionado com a ideia de gestão flexível do currículo conforme a legislação em vigor, 
pressupõe a adequação do currículo nacional ao contexto de cada escola/agrupamento e o seu desenvolvimento a partir das metas e do plano de 
ação preconizado no Projeto Educativo. 

A conceção do Projeto Curricular de Agrupamento parte ainda do pressuposto de que a Escola implica a concretização de aprendizagens 
significativas e a formação integral do aluno. A ser assim, a formação científica e a dimensão social e ética, enquanto fatores integrantes da 
educação, estão, necessariamente, presentes em todas as decisões pedagógicas e iniciativas do Agrupamento. 

O Projeto Curricular de Agrupamento é um instrumento em contínua construção que consagra orientações em diferentes vertentes da vida da Escola 
nomeadamente no que se refere à configuração de rumos pedagógicos e à explicitação de compromissos entre os diferentes atores intervenientes 
no processo do ensino – aprendizagem. 

A ideia de Projeto Curricular de Agrupamento colhe assim sentido na convicção que um Agrupamento de sucesso para todos e o desenvolvimento de 
aprendizagens significativas passam pela reconstrução do currículo nacional, de modo a ter em conta as situações e caraterísticas dos contextos 
onde se vai realizar. 

O seu sentido e alcance, no caso do nosso Agrupamento de Escolas, configuram-se num rumo pedagógico que considera: 

 As prioridades estabelecidas para o Agrupamento; 

 As competências específicas e transversais de cada área curricular; 

 A construção interdisciplinar e integrada de saberes; 

 As linhas temáticas que estarão na génese de todas as ações/projetos do Agrupamento. 

A sua importância dimensiona-se na direção e no sentido funcional da sua concretização prática.  

A sua operacionalização sistemática será, por certo, a referência, o apoio, a orientação importante para todos nós que temos a nobre missão de 
concretizar as grandes prioridades da ação educativa consagradas em sede do nosso Projeto Educativo. 
                                                                                                                                                             

O Diretor – Fernando Elias 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
No passado dia 29 de junho, o Agrupamento recebeu por via email a CIRCULAR CONJUNTA - Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) / 
Direção-Geral da Educação (DGE), datada de 27 de junho de 2017, relativa à Organização do ano letivo e que se transcreve integralmente, de 
seguida: 

O Despacho normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho estabelece as regras a que deve obedecer a organização do ano letivo nos estabelecimentos 
públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.  

No próximo ano um conjunto vasto de escolas estará a ser acompanhado na implementação de projetos de autonomia e flexibilidade curricular, 
tendo em vista a promoção do sucesso escolar de todos os alunos.  

Assim, o diploma já preconizava, em sede da distribuição de serviço, que as atividades a atribuir deviam privilegiar as medidas de promoção do 
sucesso educativo conjugado agora com os projetos acima referidos.  

Numa lógica contínua de reforço da autonomia que se iniciou com os planos de ação estratégica é agora possível continuar esse princípio dando às 
escolas um instrumento que lhes permitirá gerir o currículo de forma contextualizada e trabalha-lo numa perspetiva colaborativa, integrada e 
interdisciplinar com vista à melhoria da qualidade das aprendizagens e, consequentemente ao sucesso dos alunos.  

Na prossecução destes princípios aliado à desejável estabilidade no processo de organização do ano letivo impõe-se, emitir, relativamente ao 
Despacho Normativo n.º 4-A/2016, as seguintes instruções interpretativas: 

1.  Relativamente ao 1.º ciclo do ensino básico, cada agrupamento de escolas gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, 
para que o total da componente letiva dos docentes incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período 
de almoço.  

2.  Da gestão prevista no número anterior não pode resultar a atribuição de horas extraordinárias nem gerar contratação.  

3.  A partir do ano letivo 2017-2018, às escolas profissionais e às escolas que ministram o ensino artístico especializado, passa a aplicar-se, para 
efeitos de cálculo de crédito horário, o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º, sem prejuízo de, no ensino artístico especializado, serem 
consideradas apenas as turmas em regime integrado.  

4.  Nas horas a distribuir para efeitos do exercício das funções de direção de turma, previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 10.º, podem os agrupamentos 
de escolas/escolas não agrupadas, sem prejuízo da atual, encontrar outras formas de organização.  

5.  A constituição de grupos de alunos para o apoio tutorial específico, com um número diferente do fixado no artigo 12.º, segue o disposto nos n.ºs 
4 e 5 do artigo 22.º do Despacho normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio na sua redação atual.  
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Entretanto, no dia 5 de julho de 2017, foi publicado o Despacho nº 5908 que autoriza, em regime de experiência pedagógica, a implementação do 
projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de 2017-2018. 

O projeto abrange o Agrupamento de Escolas de Colmeias, na sequência do convite formulado no passado dia 19 de abril pelo Exmo. Senhor 
Secretário de Estado da Educação, Professor Doutor João Costa, no sentido do nosso agrupamento participar na fase de monitorização da promoção 
de autonomia e flexibilidade na gestão curricular e que foi aceite pelo Diretor com a concordância do Conselho Pedagógico. 

Ora, tendo por base os princípios e regras orientadores da conceção, operacionalização e avaliação do currículo dos ensinos básico e secundário, nos 
termos constantes do Anexo ao despacho e que deste faz parte integrante, importa também clarificar a nossa intencionalidade organizacional e 
pedagógica à luz deste novo despacho no que concerne às turmas envolvidas nesta experiência pedagógica. 

Assim sendo, as normas de execução e adaptação ao Agrupamento de Escolas de Colmeias das normas do Ministério da Educação (ME) relativas à 
organização do ano letivo, autonomia e gestão escolar e revisão curricular e ainda, à experiência pedagógica decorrente da implementação do 
projeto de autonomia e flexibilidade curricular no nosso Agrupamento, no ano escolar de 2017-2018, que se apresentam de seguida têm como 
finalidade a consolidação da organização curricular da educação básico, introduzindo, sem ruturas, melhorias e aperfeiçoamentos na organização do 
currículo e das aprendizagens, do mesmo modo que nesta área se desenvolve a autonomia das escolas. 

As opções organizativas e pedagógicas adotadas tiveram em conta o Projeto Educativo e as sugestões propostas pelo Conselho Pedagógico. 

Com a elaboração deste documento definem-se as orientações que permitem ao nosso Agrupamento construir o seu processo de autonomia, 
contando para a sua operacionalização as práticas pedagógicas aí desenvolvidas. 
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A - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

A missão, visão, valores, princípios, eixos de intervenção, objetivos estratégicos e metas do nosso Agrupamento constam do Projeto Educativo. 
 

B – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

MATRIZ CURRICULAR – Educação Pré-Escolar 
A matriz curricular da Educação Pré-Escolar é baseada nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho nº9180/2016, de 19 de 
julho): 

 

ÁREAS DE CONTEÚDO Carga horária semanal 

Área de Formação Pessoal e Social 

- Construção da identidade e da autoestima 
- Independência e autonomia 
- Consciência de si como aprendente 
- Convivência democrática e cidadania 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 Horas 
 
 

Área de Expressão e Comunicação 
 

Domínios 

Domínio da Educação Física 

Domínio da Educação 
Artística 

Subdomínio das artes visuais 

Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro 

Subdomínio da Música 

Subdomínio da Dança 

Domínio da Linguagem e 
abordagem à Escrita 

Comunicação oral 

Consciência linguística 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua 
utilização em contexto  

Identificação de convenções da escrita  

Prazer e motivação para ler e escrever  

Domínio da Matemática 

Números e Operações 

Organização e Tratamento de Dados 

Geometria e Medida 

Interesse e Curiosidade pela matemática 

Área do Conhecimento do Mundo 
- Introdução à Metodologia Científica 
- Abordagem às Ciências 
- Mundo tecnológico e Utilização das Tecnologias 
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MATRIZES CURRICULARES DO 1º, 2 E 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
O Conselho Pedagógico aprovou as propostas dos Departamentos Curriculares que deram cumprimento ao disposto no artº 13º do Despacho 
Normativo 4-A/2016, de 16 de junho. 

MATRIZES CURRICULARES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
São aplicadas a todo o 1.º ciclo, conforme opção indicada pela Tutela, as matrizes previstas no Despacho nº 5908/2017 de 05/07/2017 para 
uniformização funcional e pedagógica, situação incontornável em resultado da existência de 71 % de turmas mistas. Assim, a matriz curricular do 1º 
Ciclo do nosso Agrupamento de Escolas, à luz do disposto no Quadro I (a que se referem os artigos 5º e 7º) do Despacho n.º 5908, de 5 de julho, é a 
seguinte:  

MATRIZ CURRICULAR – 1º Ciclo (a) 

  Carga horária semanal (b) 

Componentes do currículo  1.º e 2.º anos  3.º e 4.º anos 

Português  7 horas  7 horas 

Matemática  7 horas  7 horas 

Estudo do Meio  3 horas  3 horas 

Educação Artística e Educação Física  5 horas  5 horas 

Apoio ao Estudo (c)/Oferta Complementar (d)  3 horas  1 hora 

Inglês  --  2 horas 

Cidadania e Desenvolvimento  (e)  (e) 

Total (f)  25 horas  25 horas 

Educação Moral e Religiosa (g)  1 hora  1 hora 

(a)  Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), de frequência facultativa, com uma 
carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver nos termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 4.º. 

(b)  A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo. 

(c)  Nos termos da subalínea ii) da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º. 

(d)  Nos termos do n.º 3 do artigo 6.º. 

(e)  Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 10.º 

(f)  Inclui o tempo dedicado ao intervalo entre as atividades letivas, com exceção do período de almoço. 

(g)  Disciplina de frequência facultativa. 
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MATRIZES CURRICULARES DO 2º E 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

As matrizes curriculares do 2º e 3º Ciclo para o Agrupamento de Escolas de Colmeias, apresentam a organização das atividades letivas em 
períodos/tempos de 45 minutos.  

APLICAÇÃO DO DESPACHO Nº 5908, DE 5 DE JULHO  

MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 5º ANO 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal (a) 

(x 45 minutos) 

Gestão da Carga horária 
semanal 

(x 45 minutos) 

Áreas disciplinares 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 

 Inglês 

 História e Geografia de Portugal 

 Cidadania e Desenvolvimento (b) 

540 

(12 x 45 = 495) 

 

 

5 (90 + 90 + 45) 

3 (90 + 45) 

3 (90 + 45) 

1 (45) 

Matemática e Ciências 

 Matemática 

 Ciências da Natureza 

 

Educação Artística e Tecnológica 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica 

 Educação Musical 

 TIC (b) 

360 

(8 x 45 = 360) 

 

 

315 

(7 x 45 = 315) 

 

 

5 (90 + 90 + 45) 

3 (90 + 45) 

 

 

2 (90) 

2 (90) 

2 (90) 

1 (45) 

Educação Física 
135 

(3 x 45 = 135) 
(90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa (c) 1 (45) 1 (45) 
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Total 

1350 

(1395) 

 (30 x 45 = 1350) 

(31 x 45 = 1395) 

1350 

(1395) 

 (30 x 45 = 1350) 

(31 x 45 = 1395) 

Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA) (d) 1 (45) 1 (45) 

Apoio ao Estudo (e) 
200 

(4 x 45 = 180) 
4 (90 + 90) 

Oficina de Línguas (f) Tempo remanescente 20m 20m (f) 

(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo.  

(b) Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º. Disciplinas que funcionam numa organização semestral, sem que desta sequencialidade resulte o desdobramento semestral da turma. 

(c)  Disciplina de frequência facultativa. 

(d)  Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 4.º, do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 7.º. Disciplina de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista. 

(e) Nos termos da subalínea ii) da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º. Componente de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

(f) A funcionar quinzenalmente (40 m) 

 

APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 91/2013, DE 10 DE JULHO E DO DECRETO-LEI Nº 176/2014, DE 12 DE DEZEMBRO 

MATRIZ CURRICULAR DO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 6º ANO 

Componentes do currículo 

Carga horária semanal (a) 
(x 45 minutos) 

6º Ano 

Línguas e Estudos Sociais 

 Português 

 Língua Estrangeira (Inglês) 

 História e Geografia de Portugal 

12 

6 (90 + 90 + 90) 

3 (90 + 45) 

3 (90 + 45) 

Matemática e Ciências 

 Matemática 

 Ciências da Natureza 

9 

6 (90 + 90 + 90) 

3 (90 + 45) 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 13 
 

Educação Artística e Tecnológica 

 Educação Visual 

 Educação Tecnológica 

 Educação Musical 

6 

2 (90) 

2 (90) 

2 (90) 

Educação Física 3 (90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa (b) 1 (45) 

Total 30 (31) 

Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA) (c) 1 (45) 

Apoio ao Estudo (d) 5 (90 + 90 + 45) 

a)  Carga letiva semanal, referente a tempo útil de aula. 

b)  Disciplina de frequência facultativa, com carga fixa de 45 minutos. 

c)  Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível. 

d)  Oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do Conselho de Turma e obtido o acordo dos encarregados de 
educação. 

APLICAÇÃO DO DESPACHO Nº 5908, DE 5 DE JULHO  

MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 7º ANO 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal  

(x 45 minutos) (a) 

Gestão da Carga horária 
semanal 

(x 45 minutos) 

Áreas disciplinares 

 Português 

 

Línguas Estrangeiras 

 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês) 

 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês) 

 

225  

(5 x 45 = 225) 

225 

(5 x 45 = 225) 

 

 

 

5 (90 + 90 + 45) 

 

2 (90) 

3 (90 + 45) 
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Ciências Humanas e Sociais 

 História 

 Geografia 

 Cidadania e Desenvolvimento (b) 

270 

(6 x 45 = 270) 

 

 

3 (90 + 45) 

2 (45 + 45) 

1 (45) 

Matemática 

 

 

Ciências Físicas-Naturais 

 Ciências Naturais 

 Físico-Química 

225 

(5 x 45 = 225) 

 

270 

(6 x 45 = 270) 

5 (90 + 90 + 45) 

 

 

 

3 (90 + 45)  

3 (90 + 45) 

Educação Artística e Tecnológica  

 Educação Visual  

 TIC (b) 

135 

(3 x 45 = 135) 

 

2 (90) 

1 (45) 

Educação Física 
135 

(3 x 45 = 135) 
(90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa (c) 1 (45) 1 (45) 

Total 

1500 

(1545) 

(33 x 45 = 1485) 

(34 x 45 = 1530) 

1500 

(1545) 

(33 x 45 = 1485) 

(34 x 45 = 1530) 

Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA) (d) 1 (45) 1 (45) 

Oficina de Línguas (e) Tempo remanescente 15m 15m (e) 

(a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo.  

(b) Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º. Disciplinas que funcionam numa organização semestral, sem que desta sequencialidade resulte o desdobramento semestral da turma. 

(c)  Disciplina de frequência facultativa. 

(d)  Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 4.º, do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 7.º. Disciplina de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista. 

(e) A funcionar quinzenalmente (30 m) 
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APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 91/2013, DE 10 DE JULHO E DO DECRETO-LEI Nº 176/2014, DE 12 DE DEZEMBRO 

MATRIZ CURRICULAR DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 8º ANO E 9º ANO 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal (x 45 minutos) (a) 

8º Ano 9º ano 

Língua Portuguesa 

 Português 

5 

5 (90 + 90 + 45)  

5 

5 (90 + 90 + 45)   

Línguas Estrangeiras 

 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês) 

 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês) 

5 

2 (90)  

3 (90 + 45) 

5 

3 (90 + 45) 

2 (90) 

Ciências Humanas e Sociais 

 História 

 Geografia 

5 

3 (90 + 45) 

2 (45 + 45) 

6 

3 (90 + 45) 

3 (90 + 45) 

Matemática 5 (90 + 90 + 45) 5 (90 + 90 + 45) 

Ciências Físicas-Naturais 

 Ciências Naturais 

 Físico-Química 

6 

3 (90 + 45 *)  

3 (90 + 45 *) 

6 

3 (90 + 45 *)  

3 (90 + 45 *) 

Expressões e Tecnologias (b) 

 Educação Visual  

2  

2 (90) 

3  

3 (90 + 45) 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) (c) 1 (45) --- 

Oferta de Escola (c) - Educação Tecnológica 1 (90) --- 

Educação Física 3 (90 + 45) 3 (90 + 45) 

Educação Moral e Religiosa (d) 1 (45) 1 (45) 

Total 33 (34) 33 (34) 

Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA) (e) 1 (45) 1 (45) 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do currículo.  

(b) Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º. 

(c)  Disciplinas que funcionam numa organização semestral, sem que desta sequencialidade resulte o desdobramento semestral da turma. 

(d)  Nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 4.º, do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 7.º. Disciplina de oferta facultativa, mas de frequência obrigatória quando exista. 
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DURAÇÃO DE TEMPO DAS AULAS  

O nº 2 do artigo 7º - Distribuição do serviço docente, do Despacho normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, consagra que “A noção de «tempo 
letivo» corresponde à duração do período de tempo que cada escola definir como unidade letiva, em função da carga horária semanal prevista nas 
matrizes curriculares”. 
Assim, no 1º Ciclo, as aulas terão uma duração de 60 minutos. 
No 2º e 3º Ciclos, a organização da matriz curricular é em tempos de 45 minutos, sendo que as atividades letivas organizar-se-ão sempre que 
possível em blocos de 90 minutos. 

REGIME E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
Pré-escolar e o 1º Ciclo: 

O Pré-escolar e o 1º Ciclo funcionam em regime normal.  
O horário de funcionamento letivo no Pré-escolar é, no período da manhã, das 9:00 às 12:00 horas e, no período da tarde, das 13:30 às 15:30 horas.  
O limite de tempo entre aulas de dois turnos distintos do dia é de uma hora e trinta minutos. 
As atividades de animação e apoio à família são desenvolvidas diariamente entre as 12:00 e as 13:30 horas e entre as 15:30 e as 17:30 horas.  
O horário de funcionamento letivo no 1º Ciclo é, no período da manhã, das 9:30 às 12:30 horas e, no período da tarde, das 14:00 às 17:30 horas.  
O limite de tempo entre aulas de dois turnos distintos do dia é de uma hora e trinta minutos. 
As atividades de enriquecimento curricular (AECs) são desenvolvidas entre as 16:30 horas e as 17:30 horas.  

2º e 3º Ciclos: 

O 2º e o 3º Ciclo funcionam também em regime normal.  
O horário letivo diário configura-se em 10 tempos de 45 minutos, das 8:45 às 17:15 horas. 
O horário letivo da manhã inicia-se às 8:45 horas e termina às 13:45 horas  
O horário letivo da tarde inicia-se às 14:00 horas e termina às 17:15 horas. 
As atividades de enriquecimento curricular, deverão ser desenvolvidas, à 4ª feira à tarde, ou, no período de almoço de outros dias da semana.  
O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 180 minutos, entre o turno da manhã e o turno da tarde. 
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REUNIÕES DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
As reuniões ordinárias do Conselho Pedagógico terão lugar, sempre que possível, às terças-feiras, na segunda semana de cada mês, das 16h00 às 
18h30, conforme calendário constante do Regimento. 

REUNIÕES DE DEPARTAMENTO CURRICULAR 
Pré-escolar e o 1º Ciclo: 

Os Departamentos Curriculares reúnem-se ordinariamente no mês de setembro, antes do início das atividades educativas/letivas e pelo menos uma 
vez por período letivo, em datas fixadas no início do ano letivo e uma vez no final do ano letivo (julho). 

As reuniões são presididas pelas respetivas Coordenadoras dos Departamentos. 

O Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar reúne na Escola Sede do Agrupamento, às quartas-feiras (4ª feiras) da terceira semana do 
respetivo mês, das 16:00 às 18:00 horas.  

O Departamento Curricular do 1º Ciclo reúne na sede do Agrupamento às quartas-feiras (4ª feiras), das 16:30 às 18:30 horas.  

2º e 3º Ciclos: 

Os Departamentos e Subdepartamentos Curriculares do 2º e 3º Ciclos reúnem-se ordinariamente no mês de setembro, antes do início das atividades 
educativas/letivas e pelo menos uma vez por período letivo, e uma vez no final do ano letivo (julho).  

As reuniões dos Departamentos terão lugar às quartas-feiras (4ª feiras) da terceira semana do respetivo mês, das 17:45 às 19:15 horas. 
Trimestralmente podem realizar-se reuniões de Coordenadores/Diretores dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo, presididas pelos 
Adjuntos do Diretor com os representantes dos docentes do Pré-escolar e do 1º Ciclo.  

As reuniões dos Subdepartamentos Curriculares terão lugar, sempre que necessário, em datas diferentes das previstas para as reuniões de 
Departamento, ficando os dias para definir, em cada mês, dada a especificidade do trabalho a realizar. 

REUNIÕES DO CONSELHO DOS DIRETORES DE TURMA 
As reuniões ordinárias do Conselho dos Diretores de Turma terão lugar às quartas-feiras, em horário pós letivo, às 17:45, uma vez por período letivo. 
No final do ano letivo, terá lugar uma reunião para balanço final do trabalho realizado e lançamento do novo ano letivo. 

REUNIÕES DOS CONSELHOS DE TURMA 

Os Conselhos de Turma, para efeitos de articulação e coordenação pedagógica, avaliação do aproveitamento / comportamento individual e global da 
turma e ainda, avaliação do projeto da turma, reúnem-se ordinariamente duas vezes no 1º Período e outras duas, no 2º Período. No 3º Período, 
realiza-se apenas uma reunião – a de final de período. Extraordinariamente, poderão ser realizadas reuniões sempre que o(a) Diretor(a) de Turma 
assim o entenda. 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 18 
 

As reuniões terão lugar em horário pós atividades letivas, a partir das 17:45 horas.  

A Educação para a Cidadania, a Educação Sexual e a valorização da Língua Portuguesa, áreas de natureza transversal que abrangem Áreas 
Curriculares Disciplinares e Não Disciplinares, têm uma planificação elaborada pelos Conselhos de Turma, devendo ser aplicada maioritariamente nos 
espaços destinados à Formação Integral do Aluno (2º e 3º Ciclo). 

OUTROS ASPETOS ORGANIZACIONAIS 

Todos os Coordenadores dos Departamentos Curriculares e Coordenadora dos Diretores de Turma, sempre que o trabalho a desenvolver o exija, 
reunirão às quartas-feiras.  

A organização das atividades do Desporto Escolar deverá respeitar as manchas livres dos alunos compatibilizadas com as dos professores de 
Educação Física, podendo ocorrer para além da 4ª feira que está especificamente reservada para o efeito no horário global da Escola-Sede. 

As aulas curriculares de Ciências Naturais do 5º e 6ºanos terão lugar preferencialmente nas salas B1, B2 e B3, as aulas de Ciências Naturais (2º e 3º 
Ciclo) terão lugar, preferencialmente, na sala LB1 e as de Físico-Química (3º Ciclo), na sala LB2 Há situações em que as salas B1, B2 e B3 também 
serão utilizadas pela Físico-Química e/ou Ciências Naturais (3º Ciclo). Assim, em sede do respetivo Departamento terão que ser planificadas e 
organizadas as salas para a realização das respetivas atividades curriculares. 

SERVIÇO DOCENTE 
Componente Letiva (CL) 

Nos termos do nº 1 do artº 5º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, a componente letiva, a constar no horário semanal de cada 
docente, encontra-se fixada no artigo 77º do ECD, considerando-se que está completa quando totalizar: 
 
 

 

 

 

 

 
 

NÍVEIS DE ENSINO COMPONENTE LETIVA (CL) 
HORÁRIO COMPLETO 

(com tempos de aulas de 45 m) 

Educação Pré-Escolar 25 Horas (25 x 60 minutos)  

1º Ciclo 25 Horas (25 x 60 minutos)  

Apoios Educativos 25 Horas (25 x 60 minutos)  

2º e 3º Ciclos 22 Horas (1100 minutos) 24 tempos  

Educação Especial 22 Horas (1100 minutos) 24 tempos  
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O serviço letivo resultante dos grupos e turmas existentes na escola tem prioridade sobre qualquer outro para efeitos do preenchimento da 
componente letiva a que cada docente está obrigado pelo disposto nos artigos 77º e 79º do EC. 

O nº 1 do artº 5º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho determina que a componente letiva a constar no horário do professor do 2º e 
3º Ciclos com 22 horas semanais seja de 1100 minutos.  

Assim, para cálculo exato dos 1100 minutos que devem constar no horário do professor e uma vez que no nosso Agrupamento a duração dos tempos 
letivos é de 45 minutos, o Diretor utilizará uma grelha em formato Excel, onde constam todos os docentes do 2º e 3º Ciclos e de Educação Especial 
(grupo 910) para devida conversão dos tempos. 

Nos termos do disposto no nº 5 do artº 6º do Despacho Normativo 10-A/2015, de 19 de junho, “a componente letiva de cada docente dos quadros 
tem de estar totalmente completa, não podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência”.  

Assim, os tempos que resultem de eventual “insuficiência de tempos letivos” e identificados na referida grelha, docente a docente, serão 
compensados pelos respetivos docentes através da atribuição de atividades a identificar no respetivo horário do docente. 

Componente Não Letiva (CNL) 

Nos termos do disposto no nº 2 do artº 6º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, “O Diretor estabelece o tempo mínimo a incluir na 
componente não letiva de estabelecimento de cada docente, de todos os níveis e Ciclos de educação e ensino, desde que não ultrapasse 3 horas 
semanais (150 minutos), para que, nos termos nº 4 do artigo 82º do ECD: 

a)  Fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos; 

b) Sejam realizadas as atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante o período de permanência no 
estabelecimento escolar”; 

c) Sejam asseguradas as atividades atribuídas à Equipa TIC. 

Assim, para cada docente de todos os níveis e Ciclos de educação e ensino do Agrupamento, o tempo de estabelecimento a incluir no respetivo 
horário, obedece à seguinte tabela: 

Nº de horas letivas do docente 
Nº de tempos de trabalho  
a nível de estabelecimento 

Nº de minutos de trabalho  
a nível de estabelecimento 

Até 8 horas 1 45 minutos 

De 9 a 14 horas 2 90 minutos 

Mais de 14 horas 3 135 minutos 
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Nos termos do nº 3 do 6º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, o Diretor atribui as atividades a incluir na componente não letiva de 
estabelecimento de cada docente, de entre as previstas no nº 3 do artigo 82º do ECD ou outras aprovadas pelo conselho pedagógico ou consagradas 
na legislação em vigor, designadamente ações de formação de docentes da escola de acordo com o seu plano de formação, em articulação com o 
Centro de Formação da associação de escolas, e as que promovam um efetivo trabalho colaborativo entre docentes. 

Assim, as horas de componente não letiva, onde se incluem as horas de estabelecimento (TE) e as horas de redução da componente letiva (art.º 79º 
do ECD), serão utilizadas prioritariamente no exercício nas seguintes funções/atividades: 

a) Funcionamento da sala de estudo no âmbito da ocupação dos tempos letivos desocupados dos alunos; 

b) Apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

c) Desempenho de cargos de coordenação dos departamentos curriculares; 

d) Apoio ao estudo (2º Ciclo); 

e) Supervisão e acompanhamento da execução de atividades de animação e de apoio à família, no âmbito da educação pré-escolar e 
acompanhamento e supervisão das atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico; 

f) Funcionamento dos “Favos” das turmas que integram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular; 

g) Coordenação de Clubes e/ou Projetos; 

h) Coordenação do Desporto Escolar; 

i) Dinamização de atividades de enriquecimento e complemento curricular que visem promover o enriquecimento cultural e a inserção dos 
educandos na comunidade;  

j) Reuniões de turmas que integram o Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, num tempo semanal de 45 minutos; 

k) Substituição de outros docentes do mesmo agrupamento na situação de ausência de curta duração, nos termos do nº5 do artigo 82º do 
ECD; 

l) Orientação e o acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares; 

m) Avaliação do desempenho de outros docentes; 

n) Direção de instalações. 

Relativamente ao 1º ciclo do ensino básico, o diretor gere, no âmbito da autonomia do Agrupamento, os tempos constantes da matriz, para que o 
total da componente letiva dos docentes incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 

Da gestão prevista no número anterior não pode resultar a atribuição de horas extraordinárias nem gerar contratação.  
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AJUSTAMENTOS PONTUAIS DOS HORÁRIOS DOS DOCENTES 

Os ajustamentos a que haja lugar devem ter em conta as regras de construção dos horários a ajustar e ser comunicados aos docentes com um 
intervalo mínimo de 24 horas antes da sua operacionalização. Assim, um ajustamento de horário nunca deverá ter lugar para entrar em vigor no dia 
seguinte ao da sua comunicação. 

OFERTA COMPLEMENTAR 

A Oferta Complementar prevista na matriz curricular dos 1º, 2º e 3ºCiclos do ensino básico é de frequência obrigatória para os alunos, desde que 
criada pelo Agrupamento, em função da gestão do crédito letivo disponível. 

A Oferta Complementar prevista no nº 8 do artº 11º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho e a oferecer pelo Agrupamento será anual. 
No caso do 1º Ciclo, será “Crescer de mãos dadas”. No 2º e 3º Ciclos, será designada como “Formação Integral do Aluno” (FIA). 

A carga letiva semanal para cada turma do 1º Ciclo será de 60 minutos. No 2º e 3º Ciclos corresponderá a cada turma, um tempo semanal de 45 
minutos com recurso exclusivo às horas do crédito conforme estipula o nº 7 do artº 11º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho. 

A lecionação da oferta complementar no 1º Ciclo ficará a cargo do professor titular de turma. 

A lecionação da oferta complementar “FIA” ficará, preferencialmente e sempre que possível, a cargo do Diretor de Turma, pela proximidade e 
conhecimento da turma e maior ligação aos Pais/EE. 

A oferta complementar “Formação Integral do Aluno” (FIA) deve incluir as seguintes áreas nucleares transversais: Cidadania; Saúde; Educação 
Sexual; Responsabilidade pessoal e social; Valores Humanos. 

O plano curricular da disciplina “FIA” será elaborado conjuntamente pelos Diretores de Turma do respetivo ano de escolaridade, tendo por base 
processos-chave e a configuração de módulos de formação organizados em torno das áreas nucleares transversais referidas no ponto 45 A 
abordagem do plano poderá ser diferenciada por turma.  

Com base no cruzamento dos processos-chave com as Áreas Nucleares deve construir-se um “Perfil de Saída”, para cada Ciclo de escolaridade. 

A avaliação da oferta complementar é quantitativa (na escala de 1 a 5) e obedece aos parâmetros definidos pelo Conselho Pedagógico e constantes 
do Projeto Curricular do Agrupamento. 

TIC E OFERTA DE ESCOLA 

É de respeitar o disposto no artº 11º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho e, em particular, o nº 15 do artº 7º do Despacho Normativo 4-
A/2016, de 16 de junho, que refere que na definição das disciplinas de Oferta de Escola deve ser assegurada prioritariamente uma gestão racional e 
eficiente dos recursos docentes existentes na escola. 
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A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação funcionará no 8º ano de escolaridade, garantindo aos alunos mais jovens uma utilização 
segura e adequada dos recursos digitais e proporcionando condições para um acesso universal à informação, semestralmente, em articulação com 
uma disciplina criada pela escola, designada por oferta de escola, que no nosso Agrupamento corresponde a Educação Tecnológica, sem que desta 
sequencialidade resulte o desdobramento semestral da turma. 

CARGOS E FUNÇÕES PEDAGÓGICAS 

No âmbito da sua autonomia pedagógica, as escolas ou agrupamentos definem o tempo de redução da componente letiva para o desempenho de 
cargos de natureza pedagógica, mencionada no nº 3 do artigo 80.º do ECD. 

O desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza pedagógica, designadamente de coordenação educativa e de supervisão 
pedagógica, nos termos do artigo 42º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, pode implicar o recurso ao tempo letivo resultante das horas: 

a) De redução da componente letiva que os docentes usufruem em função da idade e do tempo de serviço, por via do disposto no artigo 79º 
do ECD; 

b) Da componente não letiva de estabelecimento, conforme previsto no nº 6 do artigo 79º e no nº 3 do artigo 82º do ECD; 

c) Do crédito horário nos termos previstos no nº 2 do artigo 10.º do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 de junho, sendo que neste caso 
vertente, apenas quando as horas da componente não letiva se revelem insuficientes conforme refere o nº 3 do mesmo artigo e 
Despacho. 

As horas destinadas aos cargos e funções pedagógicas resultam de distribuição do serviço pelo Diretor, entre os docentes para tal designados. 
Excetua-se o cargo de Coordenador de Departamento curricular o qual é eleito pelo respetivo Departamento, de entre uma lista de três docentes 
propostos pelo Diretor (nº 7, artº 43º do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho). 

Assim, para o desempenho das funções de coordenação das estruturas de natureza pedagógica, designadamente de orientação educativa e de 
supervisão pedagógica, a que se refere o nº 1 do artigo 80.º do ECD, bem como para o exercício de funções nas outras estruturas de coordenação a 
que se refere o artigo 45º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril na sua redação atual e ainda, para a coordenação de clubes e projetos e 
participação nos mesmos, são atribuídos o número de tempos da componente letiva / não letiva em respeito pela tabela seguinte: 

Cargos / Funções 
Número de tempos da 

Componente Letiva /Não Letiva  

Coordenador(a) de Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar  2 

Coordenador(a) de Departamento Curricular do 1º Ciclo 5  

Coordenador(a) de Departamento Curricular do 2º e 3º Ciclos 4 

Coordenador(a) de Departamento da Educação Especial 4 
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Cargos / Funções 
Número de tempos da 

Componente Letiva /Não Letiva  

Coordenador(a) de Subdepartamento Curricular 1 

Coordenador(a) dos Diretores de Turma 4 

Coordenador(a) do Projeto Promoção e Educação para Saúde 2 

Coordenador(a) do Projeto Eco Escolas 2 

Professor(a) Interlocutor(a) Para o Abandono Escolar 1 

Coordenador(a) do Secretariado de Exames 2 

Coordenador(a) do Plano de Segurança 1 

Coordenador(a) do Plano Nacional de Leitura (PNL) 1 

Coordenador(a) dos projetos e das atividades de complemento curricular com assento no Conselho Pedagógico 2 

Dinamização de clubes e/ou projetos 1 

Coordenador(a) Pedagógico / Técnico da Equipa TIC 2 

Elemento da Equipa TIC 1 

Coordenador(a) da Equipa de Autoavaliação 2 

Coordenação / Monitorização do Projeto Educativo do Agrupamento 1 

Coordenação / Monitorização do Plano Anual de Atividades 1 

Análise dos Resultados Escolares 1 

Diretor(a) de instalações 1 

Coordenador(a) Equipa aLer+ 2 

Jornal do Agrupamento 1 

Supervisão AAAF - Atividades de Animação e Apoio à Família (Educação Pré-escolar) 60m 

Atendimento aos Pais/Encarregados de Educação (Educação Pré-Escolar) 30m 

Organização de documentação, instrumentos de planificação e de avaliação (Educação Pré-Escolar) 45m 

Supervisão das AEC’ (1º Ciclo) 30m 

Atendimento aos Pais/Encarregados de Educação (1º Ciclo) 30m 

Organização de documentação, instrumentos de planificação e de avaliação (1º Ciclo) 75m 

Adjunto do Diretor 3 

Assessoria à Direção Os definidos por despacho do Diretor 

Professor bibliotecário A reger-se por disposições próprias 
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Cargos / Funções 
Número de tempos da 

Componente Letiva /Não Letiva  

Elemento da Equipa da Biblioteca Escolar A reger-se por disposições próprias 

Coordenador(a) de Clube de Desporto Escolar ou Coordenador Adjunto do Clube de Desporto Escolar A reger-se por disposições próprias. 

Responsável pela dinamização de grupo/turma do desporto escolar 1, por grupo/turma 

Tutorias Os necessários 

Apoio individual a alunos Os necessários 

DIREÇÃO DE TURMA 

Para o exercício das funções de direção de turma são geridas quatro horas semanais, a repartir entre a componente não letiva e as horas resultantes 
do crédito horário, garantindo neste um mínimo de duas horas, sendo que as restantes duas horas correspondem à 3ª e 4ª horas de direção de 
turma, igualmente atribuídas ao diretor de turma. 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS 

Conforme previsto no artº 13º do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 de junho, todas as matérias nele constantes são geridas pelo Diretor e 
apreciadas pelo Conselho Pedagógico e Conselho Geral. 

DESDOBRAMENTO DE TURMAS NAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS NATURAIS E FÍSICO-QUÍMICA DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

Nos termos do disposto no artigo 14º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, é autorizado o desdobramento de turmas nas disciplinas 
de Ciências Naturais e Físico-Química do 3º Ciclo do ensino básico, exclusivamente para a realização de trabalho prático ou experimental: 

a) Quando o número de alunos da turma for igual ou superior a 20; 

b) No tempo correspondente a um máximo de 100 minutos. 

De acordo com a proposta do Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais aprovada pelo Conselho Pedagógico, o 
desdobramento (bloco de 45 minutos) funciona sempre no mesmo dia da semana. 

Para a formação dos grupos, a turma é dividida em função da ordem numérica dos alunos e os turnos são definidos no início do ano letivo pelos 
professores das disciplinas implicadas nos desdobramentos. 

Para as turmas com menos de 20 alunos, não há desdobramento, mantendo-se os 45 minutos semanais dos alunos a cada uma das disciplinas. 
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ORGANIZAÇÃO DOS APOIOS EDUCATIVOS – PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

O apoio educativo destina-se a alunos que revelem dificuldades de aprendizagem e/ou que, por falta de assiduidade, revelem um atraso na 
aquisição de determinados conteúdos considerados relevantes para a sua progressão. Os apoios educativos devem assumir um carácter excecional. 

O apoio educativo a prestar aos alunos visa garantir a aquisição, a consolidação e o desenvolvimento dos seus conhecimentos e das suas 
capacidades, de acordo com os programas e as metas curriculares do ensino básico. 

Os alunos são encaminhados para os apoios educativos por proposta do professor titular de turma do 1º CEB e do conselho de turma nos 2º/3º 
Ciclos. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, poderão ainda beneficiar deste apoio, desde que não estejam inseridos no 
artigo 21º do referido decreto. 

Para os alunos abrangidos pelo artigo 21º do Decreto-Lei nº 3/2008 (Currículo específico individual), cabe ao professor de educação especial 
prestar apoio educativo e, ainda, assegurar, de acordo com o legislado, outros apoios ou intervenções. Estes terão em conta a adequação do 
processo educativo dos alunos com NEE de caráter permanente, com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num, ou vários 
domínios de vida. Os professores e Diretores de turma devem trabalhar em estreita relação com os docentes de educação especial. 

Na atribuição dos apoios deve ter-se em consideração que: 

-   Nenhum docente deve possuir mais do que 8 alunos por atividade/sala de apoio. 

-  Os apoios devem, sempre que possível, ser organizados por turma. 

O Diretor garante a prestação dos apoios educativos, por recurso ao tempo: 

a)  Da componente não letiva de estabelecimento, exclusivamente para apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem, 
conforme previsto na alínea m) do nº 3 do artigo 82º do ECD; 

b)  Resultante do crédito horário, cuja aplicação se encontra expressa no artigo 10.º do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 de junho; 

O Diretor da escola garante, no âmbito das suas competências o Apoio ao Estudo aos alunos do 2º Ciclo, recorrendo às horas da componente não 
letiva de estabelecimento e às horas do crédito horário. 
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ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR A DESENVOLVER NO AGRUPAMENTO 

Oferta Complementar 

No 2º e 3º Ciclos, será “Formação Integral do Aluno” (FIA), lecionada preferencialmente e sempre que possível, a cargo do Diretor de Turma, pela 
proximidade e conhecimento da turma e maior ligação aos Pais/EE. No caso do 1º Ciclo, será “Crescer de mãos dadas”. 

Modalidades de Apoio aos Alunos do 1º Ciclo 

Apoio Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro): 

 Horas em função do estabelecido no PEI. 

 Obrigatório para os alunos abrangidos por essa medida no PEI. 

Apoio educativo: 

 Nº de horas resultante do crédito horário atribuído. 

 Destina-se a apoiar alunos no sentido da superação das suas dificuldades. 

 Operacionalizado no contexto educativo considerado mais adequado e por um professor com horas (letivas) de apoio educativo 
atribuídas, sendo obrigatório para os alunos indicados pelo professor titular. 

 No final de cada ano letivo os professores titulares de turma sinalizam os alunos que deverão usufruir desta medida e, 
trimestralmente, é feita a reanálise e o acerto da listagem de alunos a frequentá-lo. 

Apoio ao estudo: 

 2,0 horas semanais para os alunos 1º e 2º anos de escolaridade. 

Apoio Psicológico:  

 Avaliação e acompanhamento de alunos pelo Psicólogo do Agrupamento. 

Modalidades de Apoio do 2º Ciclo 

Apoio Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro com medida no respetivo PEI):  

 Frequência facultativa do Apoio ao Estudo (2º Ciclo). 
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Apoio Pedagógico Individualizado (alunos PLNM): 

 45 ou 90 minutos em Português (de acordo com a proposta do Conselho de Turma). 

 Facultativo - a acordar entre Conselho de Turma e Encarregado de Educação. 

Programas de Tutoria: 

 45 minutos obrigatórios para os alunos indicados pelo Conselho de Turma. 

Apoio Psicológico:  

 Avaliação e acompanhamento de alunos pelo Psicólogo do Agrupamento. 

Clubes (Atividades de Enriquecimento Curricular) 

 Frequência facultativa. 

Prestação de Apoio ao Estudo aos Alunos do 2º Ciclo 

A prestação do apoio ao estudo no 2º Ciclo deverá cumprir o disposto no nº 6 do art.º 11º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho.  

No 2º Ciclo, é uma oferta obrigatória para a escola, de frequência facultativa para os alunos, sendo obrigatória por indicação do Conselho de Turma 
(final do ano letivo anterior e ao longo do ano, de acordo com os Planos de Atividades de Acompanhamento Pedagógico) e obtido o acordo dos 
encarregados de educação. Organiza-se em 5 tempos semanais de 45 minutos semanais. 

No início do ano letivo, os Diretores de turma dos 5º e 6º anos inscrevem em apoio ao estudo, obrigatoriamente, todos os alunos que tenham sido 
retidos no ano anterior juntamente com os alunos que, vindos do ano/Ciclo antecessor, tenham tido nível negativo a Português ou a Matemática. 

Uma cópia da listagem dos alunos indicados para estas aulas deverá ser entregue na Direção, para efeitos de monitorização e acompanhamento da 
progressão dos alunos, bem como para efeitos de gestão dos espaços físicos. 

O conceito subjacente a esta atividade de promoção do sucesso escolar pressupõe que aprender a aprender não se refere à aprendizagem de 
conteúdos, mas sim à aprendizagem de capacidades com as quais se aprendem os conteúdos. Dito de outro modo: ensinar consiste não só em 
transmitir conhecimentos mas também em levar os alunos a adquirir esses conhecimentos eficazmente e por si próprios, a serem autónomos. 

Neste sentido, o planeamento, regulação e avaliação da oferta “Apoio ao Estudo” (2º Ciclo), deve ter como principal objetivo garantir a aquisição, 
consolidação e desenvolvimento da aprendizagem consagrada no currículo do ensino básico (2º Ciclo). 

A oferta “Apoio ao Estudo” será organizada numa perspetiva que permita: 
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-  Desenvolver estratégias de estudo que possibilitem a aquisição de um conjunto de ferramentas de aprendizagem (métodos de trabalho e 
de estudo; organização pessoal; treino da leitura e da escrita, entre outras). 

-  Adequar as práticas às necessidades dos alunos de forma a superar dificuldades de aprendizagem ou possibilitar atividades de 
enriquecimento; 

-  Desenvolver capacidades de consulta e utilização de diversas fontes de informação e comunicação; 

-  Desenvolver atividades de apoio tutorial; 

-  Explorar o potencial de cada aluno e rentabilizá-lo ao nível da partilha grupo/turma. 

A oferta “Apoio ao Estudo” terá para cada turma do 5º e 6º anos de escolaridade três áreas específicas fixas, a saber: 1) “Apoio ao Estudo a 
Português”; 2) “Apoio ao Estudo a Matemática” e, 3) “Apoio ao Estudo a Inglês”. Sempre que necessário, poderá haver uma quarta área específica 
relacionada com o “Apoio Tutorial”. Para além destas áreas, haverá uma área de apoio mais genérica - Métodos e Organização do Estudo, 
orientada para a aquisição de um conjunto de ferramentas de aprendizagem (métodos de trabalho e de estudo; organização pessoal; treino da 
leitura e da escrita, entre outras). 

Para efeitos de uniformização de conceitos e de procedimentos, serão tidos em conta os seguintes aspetos operativos: 

a) O “Apoio ao Estudo” será frequentado pelos alunos que por indicação expressa do Conselho de Turma, tenham obtido o acordo dos 
respetivos encarregados de educação, sendo que a sua frequência poderá ser entre 1 a 5 tempos semanais, conforme a proposta 
concreta do Conselho de Turma. (Por exemplo, o Conselho de Turma do 5ºA indicou em sede de ata que o aluno X tinha dificuldades e 
necessidade de apoio a Português e carecia de ainda um programa de tutoria. Assim, este aluno desde que devidamente autorizado 
pelo respetivo Encarregado de Educação, frequentará 2 tempos semanais de Apoio ao Estudo – o de Português e o de Apoio Tutorial); 

b) Qualquer outro aluno que não reúna as condições referidas no número anterior, poderá marcar presença no “Apoio ao Estudo”, apenas 
de forma pontual para, por sua iniciativa ou a pedido dos pais, esclarecer dúvidas sobre as matérias. 

Os docentes a afetar ao “Apoio ao Estudo” deverão respeitar o disposto no nº 6 do artº 11º do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 de junho, sendo 
que serão preferencialmente atribuídos aos professores das turmas, recorrendo às horas da componente não letiva de estabelecimento e às horas 
do crédito horário, podendo ser criados grupos de apoio articulados entre turmas. 

Dado que apoio ao estudo constitui um caráter transversal na aprendizagem dos alunos, pelo facto de o seu objetivo ser o de apoiar os alunos no 
estudo, é competente para o lecionar um docente de qualquer grupo de recrutamento. 

O apoio ao estudo é parte integrante do horário da turma e dos professores. 
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Na distribuição das horas de apoio ao estudo pelos docentes, deverá procurar-se a inclusão de docentes da área das Línguas e Estudos Sociais e da 
área da Matemática e Ciências. 

O conselho de turma deverá maximizar as potencialidades que o apoio ao estudo permite para realizar trabalho de estudo, recuperação e 
preparação dos alunos, devendo o apoio ao estudo, ao longo de todo o ano letivo, ter permanentemente alunos designados para o mesmo. 

Modalidades de Apoio do 3º Ciclo 

Apoio Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro): 

 45 ou 90 minutos por disciplina (frequência facultativa). 

Apoio ao estudo: 

 45 minutos semanais nas disciplinas referenciadas pelos Conselhos de Turma e/ou Departamentos, fora da aula regular, em 
função dos recursos humanos disponíveis. 

 Obrigatório para os alunos indicados pelo Conselho de Turma (no âmbito dos Planos de Atividades de Acompanhamento 
Pedagógico) e após autorização do Encarregado de Educação. 

 Facultativo para alunos não indicados pelo Conselho de Turma. 

 Cada conselho de turma deverá, em cada reunião, em sede de ata, registar a listagem dos alunos que frequentam o apoio ao 
estudo, com indicação para cada aluno, da(s) disciplina(s) a que o aluno terá apoio(s). 

 O apoio ao estudo dado por um professor pode ser destinado a alunos de mais de uma das suas turmas, devendo o horário do 
professor ter marcadas estas aulas em horário(s) que permita(m) a frequência do maior nº possível das suas turmas. 

 Em caso de manifesta impossibilidade de marcação de apoio por um professor a alunos de uma ou mais das suas turmas, pode 
o professor articular com outro professor que lecione a mesma disciplina, no sentido de este assegurar o referido apoio. 

PPF – Preparação para as Provas Finais (9º ano): 

 45 minutos nas disciplinas de Português e de Matemática do 9º ano. 

 Frequência facultativa. 

Apoio Pedagógico Individualizado (alunos PLNM): 

 45 ou 90 minutos em Português (de acordo com a proposta do Conselho de Turma). 

 Facultativo - a acordar entre Conselho de Turma e Encarregado de Educação. 
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Programas de Tutoria: 

 45 minutos obrigatórios para os alunos indicados pelo Conselho de Turma. 

Apoio Psicológico:  

 Avaliação e acompanhamento de alunos pelo Psicólogo do Agrupamento. 

Clubes (Atividades de Enriquecimento Curricular) 

 Frequência facultativa. 

Acompanhamento de alunos que progridam para o 2º e 3º Ciclo com menção Insuficiente ou classificação final inferior a 3 a Português ou a 
Matemática 

Todos os alunos do 5º ano de escolaridade, vindos do 4º ano com menção Insuficiente a Português ou a Matemática, são designados para terem 
apoio ao estudo. 

Preparação para as provas finais de Português e Matemática do 9º ano após o final das aulas 

Após o final das aulas do 9º ano e até às provas finais de Português e Matemática, os alunos frequentam aulas de preparação para essas provas. 

Estas aulas são organizadas em 90 minutos, por disciplina, até ao dia anterior à prova final à mesma. 

Estas aulas carecem da autorização do encarregado de educação. 

As aulas de preparação de uma dada turma são lecionadas pelo professor de Português e de Matemática da turma (2º e 3º Ciclos), desde que não 
seja excedida a soma semanal da componente letiva com o tempo de estabelecimento do docente. 

Quando não é possível assegurar as aulas pelo professor de Português e/ou de Matemática da turma (2º e 3º Ciclos), as mesmas são asseguradas por 
outro docente que lecione essa disciplina nesse ano de escolaridade. 

Coadjuvação em sala de aula [nº3 do artº 11º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho] 

As coadjuvações curriculares são organizadas em função das dificuldades identificadas dos alunos, com base em referenciais internos, permitindo 
implementar uma intervenção concreta de reforço da ação pedagógica, sem aumentar a carga horária dos alunos, e manter os grupos coesos até 
final de ano letivo. 

A adoção da medida de coadjuvação em sala de aula assenta numa lógica de trabalho colaborativo entre os docentes envolvidos. 

No que respeita ao 1.º ciclo, as práticas de coadjuvação devem privilegiar as áreas de Ciências Experimentais, da Educação Artística e da Educação 
Física, mobilizando professores de 2º e 3º ciclos que pertençam aos grupos de recrutamento destas áreas. 
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Tutorias [artº 12º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho] 
A fim de ser prestado um apoio tutorial específico aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico que ao longo do seu percurso escolar acumulem 
duas ou mais retenções foram criados 3 grupos de alunos nestas condições. 

Cada professor tutor acompanha um grupo de 10 alunos. 

Para o acompanhamento do grupo de alunos referido no número anterior, são atribuídas ao professor tutor quatro horas semanais. 

Estes docentes desenvolverão a sua atividade em articulação com os Professores Titulares de Turma e os Diretores de Turma. 

Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever tempos comuns para a intervenção do professor tutor. 

Ao professor tutor compete: 

a)  Reunir nas horas atribuídas com os alunos que acompanha; 

b)  Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada aluno do grupo tutorial; 

c)  Facilitar a integração do aluno na turma e na escola; 

d)  Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de rotinas de trabalho; 

e)  Proporcionar ao aluno uma orientação educativa adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo com as aptidões, necessidades 
e interesses que manifeste; 

f)  Promover um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

g)  Envolver a família no processo educativo do aluno; 

h)  Reunir com os docentes do conselho de turma para analisar as dificuldades e os planos de trabalho destes alunos. 

Os alunos referidos no n.º 1 beneficiam deste apoio tutorial, bem como de outras medidas de promoção do sucesso educativo. 

Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) na escola sede - Princípios orientadores e funcionamento 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES:  

1) O Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) tem como princípios orientadores da sua atividade: 

 a mediação de conflitos entre alunos, entre alunos e professores e alunos e funcionários; 

 o combate à falta de assiduidade; 

 a prevenção de comportamentos de risco. 

2) O GAA é composto por um professor coordenador (a definir) e por uma equipa de docentes. 
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FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE APOIO AO ALUNO: 

1) O GAA encontra-se aberto num horário específico, na sala de reuniões da Direção; 

2) Fora do horário acima referido as situações devem ser encaminhadas para a Direção.  

O PROFESSOR DO GAA DEVE: 

 acolher os alunos expulsos da sala de aula e os alunos trazidos pelos funcionários, ou por estarem a faltar às aulas e se encontrarem na 
escola, ou por, de alguma forma, terem manifestado um comportamento incorreto fora das salas de aula; 

 levar os alunos a realizar as tarefas propostas pelos professores que os encaminharam para o GAA; 

 tentar mediar/gerir os conflitos existentes, falando com os alunos, chamando-os à razão e sempre que necessário, fazer o encaminhamento 
das diferentes situações, em colaboração com o Diretor de Turma, para os diferentes serviços de apoio dos alunos com dificuldades de 
integração escolar; 

 registar sucintamente o relato dos acontecimentos e a atitude dos alunos, na “ficha de informação da ocorrência disciplinar – GAA” e 
arquivar esta informação num dossiê próprio. (Este dossiê encontra-se no Gabinete); 

 arquivar a ““ficha de informação da ocorrência disciplinar – GAA” , preenchida na sala de aula pelo professor curricular ou pelo funcionário, 
no dossiê próprio , que se encontra no Gabinete. 

NOTA: a permanência do aluno no GAA corresponde a um período de 45 minutos. No final desse período deverá ser encaminhado para a sala de 
aula (no caso das aulas de 90 minutos). 

O PROFESSOR QUE ENCAMINHOU O ALUNO PARA O GAA DEVE: 

 preencher a “ficha de informação da ocorrência disciplinar – GAA “indicando sempre uma tarefa para o aluno realizar (estas fichas 
encontram-se num dossiê na sala de professores); 

 chamar a funcionária que acompanhará o aluno ao GAA ou à Direção, levando o impresso fornecido pelo professor curricular, que o entregará 
ao professor do GAA ou na Direção; 

 preencher posteriormente, o mais rápido possível, o impresso de participação disciplinar e entregá-lo ao diretor de turma. 

O DIRETOR DE TURMA DEVE: 

 comunicar todas as ocorrências ao Encarregado de Educação, no prazo máximo de 48 horas; 

O ALUNO DEVE: 

 acompanhar a funcionária ao GAA ou à Direção; 

 refletir sobre o seu comportamento incorreto; 
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 preencher  o ponto 5. da “ficha de informação da ocorrência disciplinar – GAA”; 

 realizar a tarefa proposta pelo professor, que o encaminhou para o GAA. 

O ASSISTENTE OPERACIONAL DEVE: 

 acompanhar o aluno ao GAA ou à Direção, quando solicitado pelo professor curricular; 

 entregar a Ficha de ocorrência ao professor que receber o aluno; 

 levar ao GAA ou à Direção o aluno que se encontra na escola e que está a faltar às aulas; 

 levar ao GAA ou à Direção o aluno que manifestou algum comportamento incorreto, fora das salas de aula. 

Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação (5º e 7º anos) 

As componentes do currículo Cidadania e Desenvolvimento (CD) e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) integram as matrizes do 1º Ciclo e 
do 5º e 7º anos de escolaridade do ensino básico. 
As componentes referidas no número anterior constituem: 

a) No 1.º ciclo, área de natureza transdisciplinar, potenciada pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, a Cidadania e Desenvolvimento (CD) e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) disciplinas que funcionarão 
numa organização semestral, sem que desta sequencialidade resulte o desdobramento semestral da turma. 

Coordenação da Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação 

Compete ao Coordenador dos Diretores de Turma coordenar também a Cidadania e Desenvolvimento no 2º e 3º Ciclos. Para o efeito, será atribuído 
mais 1 tempo semanal no seu horário. 

Medidas constantes do Plano de Ação Estratégica de Promoção do Sucesso Escolar para 2016/2018 no âmbito do Programa Nacional de Promoção 
do Sucesso Educativo (PNPSE) 

Medida 1 - “AJUDA PARA APRENDER (APA)” 

Objetivos a atingir com a medida: 

 Apoiar precocemente os alunos a quem são diagnosticadas graves dificuldades na aquisição da leitura/escrita.  

 Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos no 1º ano. 

 Melhorar as competências de leitura e escrita, no 1º ano. 
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Atividade a desenvolver no âmbito da medida: 

Os alunos são organizados em pequenos grupos (2 a 4 alunos), durante um período de 6 horas semanais, são acolhidos por um professor “APA” para 
trabalharem as dificuldades e superarem as suas lacunas na leitura e na escrita. Nas restantes horas letivas, realizam as suas aprendizagens no 
grupo-turma. 

Medida 2 - “TURMAS FAVO (1º, 2º e 3º CICLOS)” 

Criação de “Favos” nas disciplinas estruturantes (Português e Matemática) 

Objetivos a atingir com a medida: 

 Diminuir a taxa de retenção dos alunos. 

 Melhorar o sucesso escolar. 

 Promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem, criando grupos de menor dimensão 
(ninhos). 

 Desenvolver dinâmicas de ensino e de aprendizagem diversificadas e personalizadas. 

Funcionamento dos Favos  

No início do ano letivo são selecionados de acordo com os resultados obtidos no ano letivo anterior os alunos com competências mais desenvolvidas 
para integrarem o “Favo” na primeira parte do período, salvaguardando os necessários ajustamentos que se revelem necessários. Neste momento, 
organiza-se um segundo grupo que funcionará até final do 1º período, constituído pelos alunos com mais dificuldades. Esta dinâmica mantém-se no 
segundo período. No 3º período estarão no “Favo” os alunos em risco de retenção. O “Favo” funcionará da seguinte forma: 

Cada uma das turmas selecionadas do 1º Ciclo dispõe de 1 “Favo” de apoio, em horário flexível, com níveis diferentes em termos de evolução nos 
conteúdos escolares e que necessitam de apoio e/ou mais tempo para atingirem as capacidades esperadas para o seu ano de escolaridade. 

Cada turma do 5º ano, por disciplina de intervenção, dispõe de 1 “Favo” de apoio (num bloco de 90 minutos), com níveis diferentes em termos de 
evolução nos conteúdos escolares e que necessitam de apoio e/ou mais tempo para atingirem as capacidades esperadas para o seu ano de 
escolaridade.  

Cada turma do 7º ano, por disciplina de intervenção, dispõe de 1 “Favo” de apoio (num bloco de 90 minutos), com níveis diferentes em termos de 
evolução nos conteúdos escolares e que necessitam de apoio e/ou mais tempo para atingirem as capacidades esperadas para o seu ano de 
escolaridade.  

Das turmas “Favo”, podem sair 6 a 8 alunos para o respetivo “Favo”.  

Os alunos beneficiam de um apoio mais individualizado para recuperar aprendizagens, respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem; 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 35 
 

São implementadas estratégias de ensino-aprendizagem diversificadas, em função do grupo de alunos e de cada um individualmente, que  
permitam  a  melhoria  do desempenho académico dos alunos envolvidos, em função das suas características; 

Os alunos são sujeitos a instrumentos de avaliação com o mesmo grau de dificuldade que os da turma de origem e realizados na mesma altura; 

Assim que o aluno atinge o nível de desempenho esperado regressa à turma de origem; 

Os grupos serão obrigatoriamente rotativos, pelo que deve ser promovida a motivação e o desempenho dos alunos. 

Estas movimentações são monitorizadas e registadas pelo professor titular da turma e professor “Favo” da respetiva disciplina. 

Medida 3 - “PEQUENOS CIENTISTAS” - ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NO 1º CICLO” 

Objetivos a atingir com a medida: 

 Contribuir para a valorização das ciências no 1º Ciclo do ensino básico, promovendo a literacia científica. 

 Propiciar o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas. 

 Proporcionar aos alunos experiências diversificadas de aprendizagem. 

 Garantir uma atividade experimental adequada ao currículo. 

 Contribuir para o aprofundamento da partilha de conhecimento científico e técnico entre os docentes. 

Atividades a desenvolver no âmbito da medida: 

Realização atividades experimentais e no 1º Ciclo do ensino básico, em articulação com o “Clube de Ciências”, utilizando material adequado ao 
método experimental. 

Planificação conjunta entre o professor titular de turma e professor(es) do “Clube de Ciências” (2º e 3º Ciclos). 

Medida 4 - “SABER +” 

Objetivos a atingir com a medida: 

 Melhorar a qualidade do sucesso escolar (5º e 6º ano de escolaridade). 

 Promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem. 

 Garantir que os alunos transitam para nível de ensino/Ciclo de escolaridade seguinte com as competências essenciais para concluir o Ciclo 
com sucesso de qualidade 

Atividades a desenvolver no âmbito da medida: 

 Criação e funcionamento de salas de estudo “Quero Saber+”. 

 Organização de coadjuvação em sala de aula (turmas do 5º ano) nas disciplinas de Português e Matemática. 
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Medida 6 - “INGLÊS COM TICS E (RE)TOQUES NA BE DO 1º CICLO” 

Objetivos a atingir com a medida: 

 Melhorar os resultados escolares. 

 Estabelecer trabalho de articulação desta turma com outra(s) de 2º/3º Ciclo ─ especialmente formada(s) por antigos alunos desta EB1 ─, 
estimulando o cruzamento de aprendizagens interciclos. 

 Aliar a lecionação do Inglês curricular no 1º Ciclo à dinâmica da biblioteca e utilização de novas tecnologias, na ótica do referencial 
Aprender com a BE. 

Atividades a desenvolver no âmbito da medida: 

Criação de um projeto experimental numa turma do 1º Ciclo (3º ano) na Escola Básica do 1º Ciclo da Bidoeira de Cima, ligando Inglês + TIC + 
Biblioteca.  
Pretende efetivar-se a aprendizagem lúdica do Inglês com a produção de conteúdos digitais de qualidade e a utilização de ferramentas/aplicações 
adequadas à faixa etária, úteis também para Português, Estudo do Meio e Matemática. Daí a presença simultânea das duas professoras, numa 
perspetiva de articulação curricular efetiva, que permita cruzar os conteúdos de Inglês com os das restantes disciplinas do 1º Ciclo, conjugar a 
experiência e diversidade de conhecimentos das duas profissionais e dar apoio sistemático aos alunos no manuseio das tecnologias. 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1º CICLO) 

Dado que o Agrupamento de Escolas de Colmeias é a entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1° Ciclo do ensino básico, 
estas devem ser consideradas aquando da distribuição do serviço aos docentes de quadro para o ano letivo de 2017/2018, para os docentes com o 
mínimo de seis horas de componente letiva, sem prejuízo do disposto nas regras de distribuição de serviço docente. 

Para efeitos do disposto no número anterior, o Diretor procede à organização dos respetivos horários, tendo em conta que: 

a) O número de docentes de carreira existentes na escola, a adequação do perfil dos docentes ao nível etário dos alunos e a existência de 
grupos de recrutamento com número de professores superior à capacidade de lecionação;  

b) Que o professor titular de turma do 1º Ciclo do ensino básico assegura as componentes do currículo constantes da respetiva matriz 
curricular, com exceção do Inglês. 

A organização semanal das cinco horas de AEC passará por uma hora ao fim do dia (16:30 / 17:30), que rompa com o paradigma da atividade 
tradicional de sala de aula, respeitando o seu referencial lúdico. Para cada turma, um único docente dos grupos 100 ou 110 cuja formação 
generalista potencia a diversificação articulada do trabalho a desenvolver, aliando artes e desporto (Exemplo: 2x atividade desportiva + 2x artes + 1x 
jogos). Visando a maior flexibilidade possível na gestão dos tempos / atividade a desenvolver / espaço para a atividade, a AEC passará a designar-se 
por “BrincArte”. 
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ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E ESCOLAR 

Com vista à prevenção do insucesso e do abandono escolares no ensino básico, o Agrupamento deve organizar, em momentos do ano escolar à sua 
escolha, oportunamente divulgados à comunidade escolar, atividades de orientação vocacional e escolar que permitam: 

a) O encaminhamento para um percurso vocacional de ensino, após redefinição do seu percurso escolar, resultante do parecer das equipas 
de acompanhamento e orientação e com o comprometimento e a concordância do seu encarregado de educação; 

b) A implementação de um sistema modular, como via alternativa ao currículo do ensino básico geral, para os alunos maiores de 16 anos; 

d) O incentivo, tanto ao aluno como ao seu encarregado de educação, à frequência de escola cujo projeto educativo melhor responda ao 
percurso e às motivações de aprendizagem do aluno; 

e) A adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pela escola e aprovadas pelos serviços competentes da administração 
educativa, de percursos diferentes, designadamente percursos curriculares alternativos e programas integrados de educação e 
formação, adaptados ao perfil e especificidades dos alunos. 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

A avaliação prevista no artº 15º do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 de junho, realizar-se-á no âmbito dos procedimentos de rotina já 

operacionalizados no Agrupamento, através do seu processo de autoavaliação interna, sendo que o conselho pedagógico avalia o impacto que as 

atividades desenvolvidas tiveram nos resultados escolares e delibera sobre o plano estratégico para o ano letivo seguinte, devendo submetê-lo à 
apreciação do Conselho Geral e a divulgação junto da comunidade escolar. 

CRITÉRIOS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 

No âmbito da distribuição de serviço docente o Conselho Pedagógico reafirma o primado da importância fulcral do aluno na escola, pelo que as 
preferências dos docentes apenas deverão ser tomadas em conta quando não colidam com os objetivos da escola enquanto instituição, não 
prejudiquem o seu bom funcionamento nem contrariem as disposições legais e regulamentares. 

Assim sendo, o Conselho Pedagógico reunido em 07/07/2017, deliberou, no âmbito das competências previstas na alínea k) do art.º 33º do Decreto-
Lei nº 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, aprovar os seguintes critérios a ter em conta na elaboração 
de horários para o ano letivo 2017/2018: 

Princípios Gerais 

1. A responsabilidade última da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da competência do Diretor. 

2. A elaboração de horários, quer das turmas, quer dos professores obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem pedagógica. 
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3. Para a elaboração de horários conjugar-se-ão os interesses globais do corpo discente e do Agrupamento, no respeito inequívoco da lei vigente 
e do Regulamento Interno. 

4. Procurar-se-á assegurar a continuidade pedagógica na educação pré-escolar e ao longo dos diferentes anos de escolaridade, exceto quando 
existam motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor) ou situações 
referenciadas de incompatibilidade ou impedimento técnico na construção de horários. Sempre que o docente desejar interromper a 
continuidade pedagógica do grupo ou de uma, ou mais turmas, terá que o fundamentar por escrito. 

5. No caso do ensino pré-escolar reafirma-se a regra geral de que a continuidade de um grupo implica que 50% das crianças se mantenham nele. 

6. Dever-se-á ter em linha de conta a adequação do perfil do docente às necessidades dos grupos turmas da educação pré-escolar e das 
turmas do 1º, 2º e 3º Ciclos, designadamente, quanto àquelas que apresentem problemas de assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, e 
ainda, as orientações do ECD, respeitando os critérios de distribuição de serviço letivo.  

7. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a prova final a docentes para os quais haja previsibilidade de ausência 
prolongada ou que, em anos anteriores, apresentem um padrão de baixa assiduidade. 

8. A distribuição de níveis pelos vários docentes do grupo/disciplina (2º e 3º Ciclos) deverá ser equilibrada e, sendo possível, não superior a três. 

9. O docente obriga-se a comunicar ao Diretor qualquer facto que implique redução ou condicionamento na elaboração do horário. 

10. De qualquer decisão poderá haver recurso, escrito, fundamentado e individual. 

CRITÉRIOS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS POR NÍVEL DE ENSINO 

Educação pré-escolar 

1. Audição dos Encarregados de Educação para a determinação do horário do Jardim de Infância para efeitos de eventual ajustamento do 
mesmo aos interesses e necessidades das famílias. 

2. Uniformização de todos os horários dos Jardins de Infância do Agrupamento, que funcionarão em regime normal. 

3. No seu cômputo geral, as crianças dispõem de uma carga letiva de 25 horas semanais. 

1º Ciclo 

1. Uniformização de todos os horários das escolas básicas do 1º Ciclo do Agrupamento, que funcionarão em regime normal. 

2. O intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora e trinta minutos. 

3. A organização dos horários dos alunos deve obedecer a uma lógica de natureza pedagógica, pelo que deverão ser organizados de acordo com 
a carga letiva curricular semanal de cada disciplina definida e aprovada através do desenho curricular. 
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4. No seu cômputo geral os alunos do 1º Ciclo dispõem de uma carga letiva curricular de 25 horas semanais, distribuída ao longo dos 5 dias da 
semana. 

5. As atividades de enriquecimento curricular vão dispor de uma carga letiva de 5 horas semanais, com uma hora diária, entre as 16:30 horas e 
as 17:30 horas.  

2º e 3º Ciclos  

1. A organização dos horários dos alunos deve obedecer a uma lógica de natureza pedagógica, pelo que deverão ser organizados de acordo com 
a carga letiva curricular semanal de cada área disciplinar/disciplina definida e aprovada através do respetivo desenho curricular. 

2. A carga letiva organiza-se em blocos de 45 e 90 minutos de acordo com a legislação em vigor, as indicações dos Departamentos Curriculares e 
a aprovação do Conselho Pedagógico. Compete ao Diretor fazer a sua gestão de acordo com a disponibilidade dos recursos físicos, materiais e 
humanos. 

3. No caso dos horários das turmas que integram o projeto-piloto de autonomia e flexibilidade curricular, optar-se-á por uma implementação 
flexível do horário de modo a que seja privilegiada a metodologia a desenvolver, sobrepondo-se a qualquer outra questão de ordem 
organizativa a garantia das condições mais favoráveis à intenção pedagógica definida - seja pela presença de determinado(s) professor(es) 
que pelos conteúdos e competências a mobilizar possa ser determinante no acompanhamento do trabalho dos alunos, seja pela 
característica de constituição dos grupos, ou pelos tempos que determinada atividade mobilize. 

4. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados, vulgo “furos”. 

5. Na distribuição da carga horária deve ser tido em consideração o ritmo de aprendizagem dos alunos assegurando a concentração máxima nas 
atividades escolares da turma num só turno do dia, sendo que nenhuma turma poderá ter mais do que 6 tempos letivos consecutivos. 

6. O número de tempos letivos não deve ser superior a 8 em cada dia de aulas, podendo ter excecionalmente e no limite, 9 tempos. 

7. Tendo em conta o número total de turmas do 2º e 3º Ciclo a acolher e a compatível disponibilização das instalações da Escola-Sede do 
Agrupamento, as mesmas funcionarão em horário de regime normal.  

8. O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, prevendo pelo menos uma tarde livre, de 
acordo com o número de horas do respetivo plano de estudos. 

9. As áreas disciplinares de Línguas Estrangeiras e de Educação Física, sempre que possível, não devem ser lecionadas em dias seguidos, no caso 
de distribuição destas disciplinas por dois dias semanais, ou em três dias consecutivos, nos casos de distribuição destas disciplinas por três 
dias semanais. Não se considera 2ª e 6ª feira como dias seguidos. 

10. A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da manhã ou da tarde, sempre que possível. 
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11. As disciplinas de caráter prático, deverão funcionar, preferencialmente, nos últimos tempos da manhã e da tarde.  

12. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora. 

13. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se uma hora depois de findo o período definido para o almoço (encerramento do Refeitório), 
sendo de evitar o primeiro segmento da tarde. 

14. O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de 180 minutos, entre o turno da manhã e o turno da 
tarde. 

15. Nas disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química, do 3º Ciclo, quando o número de alunos for igual ou superior a 20, um tempo 
correspondente a um bloco de 90 minutos funciona em regime de desdobramento da turma, exclusivamente para a realização de trabalho 
prático ou experimental. 

16. Nos termos do nº 2 do artº 20º do Despacho normativo nº 7-B/2015, de 5 de maio, no 7º e 8º anos de escolaridade, o número mínimo para a 
abertura de uma disciplina de opção do conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos. 

17. Os horários deverão ter uma distribuição letiva equilibrada, de modo que não existam dias muito sobrecarregados. 

18. Nos dias com um maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se integrem disciplinas de caráter teórico e 
disciplinas de carácter mais prático. 

19. Na distribuição da carga letiva semanal deve evitar-se a existência de aulas isoladas e de «furos».  

20. Deve-se procurar evitar s e m p r e  q u e  p o s s í v e l  que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em dias 
consecutivos (em particular quando a carga letiva tiver que ser distribuída por dois dias) e/ou no mesmo tempo horário. 

21. A disciplina de EMRC deve ser lecionada no início ou final dos turnos da manhã ou da tarde, exceto nos casos em que todos os alunos de uma 
turma estejam inscritos nesta disciplina. 

22. O apoio ao estudo do 2º Ciclo é marcado no horário das turmas no início ou final dos turnos da manhã ou da tarde, de modo a evitar-se a 
existência de aulas isoladas e de “furos” para os alunos que não frequentam estas aulas. 

23. O apoio ao estudo não é contabilizado no limite máximo de 8 tempos letivos diários para os alunos, não devendo, no entanto, os alunos 
terem mais do que 9 tempos diários incluindo o Apoio ao Estudo. 

24. Os horários dos alunos são passíveis de alterações, desde que: 

a. As alterações resultem dos efeitos de substituição das aulas resultante das ausências dos docentes; 
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b. Sejam avisados os Encarregados de Educação por parte do docente ou do DT com a antecedência de 24 horas relativamente ao novo 
horário. Neste aviso deverá ainda constar o período estimado da referida alteração. 

25. Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever tempos comuns para a intervenção do professor tutor. 

ORIENTAÇÕES / CRITÉRIOS GERAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE E ORGANIZAÇÃO DOS SEUS HORÁRIOS 

Os critérios de distribuição do serviço docente são da competência do Diretor (artº 7º, nº3, do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho e 
visam a gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis. Assim, como princípio orientador, na distribuição de serviço deverá atender-se ao perfil do 
docente, quer a nível da sua relação com os alunos e encarregados de educação, quer a nível do grau de desempenho do cargo, bem como à 
experiência do mesmo e à valorização do potencial de formação de cada um. 

Educação Pré-Escolar: 

Para efeitos da atribuição da titularidade de grupo serão respeitados os seguintes critérios de distribuição de serviço letivo, desde que não haja 
motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor): 

 Graduação profissional conjugado com a opção voluntária do docente. 

 Continuidade pedagógica ao longo de um Ciclo de estudos. 

 Ligação funcional ao Agrupamento. 

1º Ciclo: 

Para efeitos da atribuição da titularidade de turma serão respeitados os seguintes critérios de distribuição de serviço letivo, desde que não haja 
motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor): 

 Graduação profissional conjugado com a opção voluntária do docente. 

 Continuidade pedagógica ao longo de um Ciclo de estudos. 

 Ligação funcional ao Agrupamento. 

Grupo 910 – Educação Especial 1: 

Para efeitos de distribuição de serviço docente e respetiva elaboração de horários dos docentes de educação especial (grupo 910), serão respeitados 
os seguintes critérios de distribuição de serviço letivo, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição (situações registadas em 
documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor): 

1º - Graduação em educação especial; 

2º - Graduação profissional dos docentes; 
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3º - Continuidade pedagógica. 

2º e 3º Ciclos: 

1. A distribuição do serviço docente deve obedecer a critérios essencialmente pedagógicos tendo como princípio orientador a qualidade do ensino. 

2. Na distribuição de serviço docente devem ser constituídas equipas pedagógicas que integrem docentes das diferentes disciplinas de cada ano de 
escolaridade e assegurem o acompanhamento das turmas ao longo do Ciclo de ensino. Estas equipas começam a preparar o ano letivo logo a 
seguir ao processo de matrículas. 

3. O serviço letivo é distribuído aos docentes de acordo com o grupo disciplinar, o número de horas de redução da componente letiva e a 
continuidade pedagógica ao longo dos diferentes anos de escolaridade, exceto quando existam motivos que aconselhem a sua substituição 
(situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento do Diretor) ou situações referenciadas de incompatibilidade ou impedimento 
técnico na construção de horários, a sua formação académica (grupo disciplinar) e profissional (estágio pedagógico) e ainda, de modo a 
constituírem-se equipas pedagógicas. 

4. Os docentes podem, independentemente do grupo pelo qual foram recrutados, lecionar qualquer disciplina ou unidade de formação do mesmo 
ou de diferente Ciclo ou nível de ensino, desde que sejam titulares da adequada formação científica e certificação de idoneidade nos casos em 
que esta é requerida. 

5. O tempo remanescente que resulte da distribuição de serviço letivo, nos 2º e 3º Ciclos do ensino básico, decorrente do tempo letivo adotado em 
cada escola, é gerido de forma flexível, repartidamente, ao longo do ano, e preenchido com atividades letivas (artº 7º, nº 5, do Despacho 
Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho). 

6. As atividades a atribuir nos termos do número anterior devem privilegiar medidas de promoção do sucesso educativo. 

7. A forma de ocupação desse tempo, sempre que não se encontre já definida no horário do professor, será definida pelo docente até 29 de 
setembro de 2017, dando dela conhecimento ao Diretor, a fim de se poder fazer o devido registo nos sumários. 

8. Após a constituição de turmas estar terminada e em reunião de Departamento curricular/grupo, será elaborada uma proposta de distribuição de 
serviço a remeter ao Diretor (sem caráter vinculativo). 

9. As turmas serão atribuídas prioritariamente a docentes do quadro, garantindo pelo menos um professor do quadro em cada área curricular 
disciplinar e ano de escolaridade. 

10. Se, nalguns grupos de recrutamento, o número de horas docentes disponíveis acrescida do número de horas equiparadas for insuficiente para 
completar todos os horários dos docentes do quadro deve ter-se em atenção o seguinte: 

10.1 Iniciar a distribuição de serviço construindo horários completos; 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 43 
 

10.2 Distribuir horários completos por ordem decrescente da sua graduação profissional, até ser esgotada a totalidade da carga horária 
disponível. 

10.3 Desta distribuição, só poderá haver um e um só horário com insuficiência de tempos letivos, sendo os restantes horários zero; 

10.4 Não devem ser atribuídas horas extraordinárias a nenhum docente do respetivo grupo; 

10.5 Havendo horários zero estes devem ser identificados como não tendo componente letiva e ser informados, pelo Diretor, de que 
deverão ser opositores a concurso. 

10.6 O recurso à contratação só é possível após a verificação da inexistência de horas disponíveis nos horários dos docentes de carreira em 
exercício de funções na escola. 

11. Sempre que da distribuição de serviço docente surgirem tempos de insuficiência, esses tempos podem ser atribuídos ao desenvolvimento de 
medidas de promoção do sucesso escolar. 

12. Dentro da disponibilidade do horário dos docentes serão distribuídas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do 1º Ciclo aos docentes do 
2º e/ou 3º Ciclo, nomeadamente, Educação Física, Educação Tecnológica e Educação Musical. 

13. Não podem ser distribuídas aos docentes turmas em que se encontrem familiares seus nas seguintes condições: 

a) parente ou afim em linha direta ou até ao 2º grau de linha colateral;  
b) pessoa com quem viva em economia comum.  

14. A distribuição do serviço docente, no 2º Ciclo, deve assegurar sempre que possível que cada docente lecione à mesma turma as disciplinas, ou 
áreas disciplinares, relativas ao seu grupo de recrutamento. 

15. Distribuir de forma equitativa as disciplinas/níveis de ensino pelos diferentes professores do grupo (o desempenho de cargos deve corresponder 
a um nível). 

16. Sempre que possível, devem ser atribuídas turmas de um mesmo ano de escolaridade ao mesmo grupo de docentes para, desse modo, facilitar a 
organização do trabalho do conselho de turma. 

17. Os apoios educativos aos alunos devem ser assegurados tanto quanto possível pelos professores titulares das respetivas disciplinas. Serão 
marcados tempos letivos nos horários dos professores prevendo já essa hipótese. Na impossibilidade de tal acontecer, esses apoios serão 
distribuídos preferencialmente pelos professores do grupo disciplinar que lecionem o mesmo nível de ensino. Por último e se necessário, podem 
ser distribuídos por docentes independentemente do grupo de qualquer disciplina ou unidade de formação do mesmo ou de diferente Ciclo ou 
nível, desde que sejam titulares da adequada formação científica. 

18. O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos do dia. 
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19. Sempre que um docente tenha, no mesmo dia, serviço letivo distribuído em diferentes estabelecimentos do mesmo agrupamento, o tempo de 
deslocação entre eles é considerado como componente não letiva de estabelecimento. 

20. O horário do docente não deve incluir mais de 6 tempos letivos consecutivos, nem deve incluir mais de 8 tempos letivos diários. 
Excecionalmente poderá atingir os 9 tempos letivos desde que inclua funções, cargos, apoio ao estudo e/ou aulas de apoio. 

21. O horário do docente, sendo possível, não deve incluir mais de 3 níveis de lecionação diferentes. 

22. Será concedido, sempre que possível, um dia/tarde/manhã sem atividade letiva a cada docente de modo a permitir a realização de trabalho 
colaborativo 

23. O horário semanal do docente não deve incluir mais de três tempos letivos desocupados. 

24. O horário do docente deve contemplar um período para almoço de, pelo menos, sessenta minutos. 

25. O serviço distribuído ao docente que integra uma componente letiva e uma componente não letiva e desenvolve-se em cinco dias de trabalho. 

26. Na elaboração do horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a totalidade das horas/segmentos correspondentes à 
duração da respetiva prestação semanal de trabalho, com exceção da componente não letiva destinada a trabalho individual e da participação 
em reuniões de natureza pedagógica convocadas nos termos legais, que decorram de necessidades ocasionais e que não possam ser realizadas 
nos termos da alínea c) do nº 3 do artigo 82º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário (ECD). 

27. Parte da componente não letiva do trabalho de estabelecimento será marcada, tanto quanto possível, de forma a que o docente possa 
acompanhar pedagogicamente os respetivos alunos. 

28. As modalidades de apoio serão consideradas serviço letivo se incluídas na componente letiva do docente, ou serviço não letivo se incluídas na 
componente não letiva de trabalho na escola sede do Agrupamento. 

29. Sempre que as atividades de apoio educativo forem consideradas na componente não letiva de trabalho do docente, devem respeitar-se as 
seguintes regras: 

a)  Os horários dos docentes com uma componente letiva (art.º 79º do ECD) de 22 horas poderão integrar até 2 horas de serviço de apoio 
educativo semanal; 

b)  Os horários dos docentes com uma componente letiva (art.º 79º do ECD) de 18 a 20 horas poderão integrar até 4 horas de serviço de 
apoio educativo semanal. 

c)  Os horários dos docentes com uma componente letiva (art.º 79º do ECD) de 14 a 16 horas poderão integrar até 6 horas de serviço de 
apoio educativo semanal; 
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d)  No caso de se atribuir aos docentes referidos nas alíneas b) e c) o tempo máximo de apoio previsto (4 e 6 horas, respetivamente), 50% 
desse tempo deverá revestir a forma de apoio educativo individual. 

30. No Pavilhão Desportivo, o número de aulas de Educação Física a decorrer em simultâneo nunca poderá ser superior a duas.  

31. As horas de atividades de enriquecimento curricular devem estar incluídas nos horários desde o início do ano letivo de acordo com os projetos 
aprovados em Conselho Pedagógico e inscrições dos alunos nas respetivas atividades. 

32. As horas destinadas a atividades de enriquecimento curricular são distribuídas mediante projetos a apresentar ao Conselho Pedagógico e ao 
Diretor do Agrupamento. 

33. As horas destinadas ao desempenho de cargos pedagógicos e as destinadas às atividades de enriquecimento curricular são marcadas na 
totalidade nos horários dos docentes. 

34. Para efeitos de desempenho dos cargos de orientação educativa cumprir-se-á a legislação em vigor. 

35. O Coordenador de Diretores de Turma e os Diretores de Turma, tendo em conta o perfil para desempenhar o cargo, o Coordenador da Biblioteca 
Escolar (BE) / Centro de Recursos (CRE), o Coordenador da Equipa de Autoavaliação do Agrupamento e os Coordenadores dos projetos 
estruturantes são designados pelo Diretor. 

Direção de turma: 

1. O Diretor de Turma é um elemento chave no relacionamento entre alunos, docentes e encarregados de educação. Por ele passa toda a vida 
escolar do aluno e não só. 

2. Os critérios de escolha dos Diretores obedecem ao seguinte: 

 Prioridade aos docentes do quadro do Agrupamento; 

 Dar continuidade ao cargo ao longo do Ciclo de estudos; 

 Lecionar a totalidade ou a maioria dos alunos da turma; 

 Lecionar mais de 45 minutos à turma; 

 Gostar de trabalhar em equipa e ter competências de liderança e coordenação; 

 Ter conhecimento dos alunos e da escola; 

 Revelar capacidades para lidar com sensibilidades diferentes, sendo capaz de promover o diálogo e estabelecer uma boa 
comunicação/relacionamento interpessoal entre os intervenientes no processo educativo; 

 Ser metódico e organizado; 

 Ter experiência no cargo; 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 46 
 

 Ser um bom moderador de conflitos; 

 Ser capaz de disciplinar as turmas; 

 Orientar a sua atuação claramente a partir de princípios éticos e deontológicos. 

3. As turmas com um comportamento mais complicado devem ser atribuídas a docentes a quem se reconhece uma capacidade para disciplinar, 
motivar e negociar. 

4. A um docente não deve, em princípio, ser atribuída mais do que uma direção de turma. 

5. São funções de direção de turma, entre outras, conforme disposto na alínea b) do artigo 10º do do Despacho Normativo 4-A/2016, de 16 de 
junho, as seguintes: 

i)  Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos conteúdos curriculares das diferentes disciplinas promovendo a 
interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular; 

ii)  Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua regularidade e diversidade; 
iii)  Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que garantam o sucesso escolar de todos os alunos; 
iv)  Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às diferentes ofertas por esta promovida; 

v)  Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola com a família, em articulação com os docentes do conselho de turma; 

vi)  Promover mecanismos de devolução de informação às famílias. 

CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES  
1. O Diretor é responsável pela sua aplicação, em função dos recursos humanos e materiais disponíveis nos estabelecimentos de educação e 

ensino do Agrupamento e é a quem caberá indigitar uma ou várias equipas de professores para execução das tarefas e implementação dos 
princípios orientadores e critérios exarados neste documento. 

2. As Equipas de Professores responsáveis pela constituição de turmas devem ter em atenção as seguintes orientações: 
2.1 Na constituição de turmas, aplicam-se os critérios previstos no Despacho normativo n.º7- B/2015 de 7 de maio com as alterações 

introduzidas pelo Despacho normativo n.º 1-H/2016 de 14 de abril e ainda, pelo Despacho normativo n.º 1-B/2017 de 17 de abril. 
2.2 Deve ser respeitada a legislação em vigor quanto ao número mínimo e máximo de alunos, na constituição inicial da turma. 
2.3 O número de turmas a considerar em cada ciclo e anos é o previsto na rede de oferta formativa para o ano letivo 2017/2018. 

3. Assim sendo, estabelecem-se os seguintes critérios para a constituição dos grupos/turmas em cada nível de ensino, a saber: 

Educação Pré-Escolar 

1. Os grupos são constituídos por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças. 
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2. Os grupos que integrem crianças com necessidade educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja 
e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 crianças, não podendo incluir mais de 2 crianças nestas condições. 

3. A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência destas crianças no grupo em pelo 
menos 60 % do tempo curricular. 

4. Por determinação do disposto no art.º 17.º, n.º1, do Despacho normativo n.º7-B/2015 de 7 de maio, propõem-se os seguintes critérios 
pedagógicos a observar na constituição de grupos: 

4.1 Aquando da entrada da criança no Jardim de Infância, independentemente do número de lugares em funcionamento, esta deve 
integrar-se, preferencialmente, em grupo heterogéneo relativamente à idade, proporcionando, em simultâneo e sempre que possível, 
a equidade de género (M/F) em cada turma. Sempre que o número de crianças a isso obrigue, poderão constituir-se grupos 
homogéneos. 

4.2 Sempre que se apresentem à matrícula irmãos, nomeadamente gémeos, a inscrição e frequência na mesma ou em turma diferente 
depende da vontade expressa do encarregado de educação e disponibilidade existente no estabelecimento, preconizando-se a sua 
separação. 

4.3 Mediante análise das caraterísticas da população escolar e sempre que se observem crianças com problemática comportamentais 
associadas, estas devem ser integradas equilibradamente nos diferentes grupos do estabelecimento. 

4.4 Nos anos sequenciais, deve dar-se continuidade ao grupo, integrando elementos que respeitem o equilíbrio. 

1º Ciclo do Ensino Básico 

1. As turmas são constituídas por 26 alunos. 
2. As turmas nos estabelecimentos de ensino de lugar único, que incluam alunos de mais de 2 anos de escolaridade, são constituídas por 18 

alunos. 
3. As turmas nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, que incluam alunos de mais de 2 anos de escolaridade, são constituídas por 

22 alunos. 
4. Por determinação do disposto no art.º 17.º, n.º1, do Despacho normativo n.º7-B/2015 de 7 de maio, propõem-se os seguintes critérios de 

natureza pedagógica: 
4.1 Na primeira matrícula deve, sempre que possível, respeitar-se a continuidade do grupo vindo da educação pré-escolar, atendendo à 

instituição de origem, de modo a facilitar a integração do aluno no novo meio, salvo indicação em contrário. 
4.2 Na formação de turmas de primeiro ano, deve atender-se à especificidade dos alunos mediante as indicações dadas pelos educadores 

de infância em reunião de articulação, para uma distribuição equilibrada dos alunos, face às caraterísticas e/ou problemáticas 
identificadas. 

4.3 Privilegia-se a formação das turmas por ano de escolaridade mantendo a sua formação inicial ao longo dos quatro anos de 
escolaridade, sempre que possível. 
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4.4 Mediante proposta do docente titular de turma, ouvido o conselho de docentes, os alunos que revelem irregular desenvolvimento nas 
aprendizagens ou que tenham ficado retidos podem mudar de turma e preferencialmente, frequentar turma adequada ao seu nível de 
desenvolvimento e/ou ano de escolaridade. 

4.5 Os alunos que evidenciam comportamentos menos facilitadores devem, sempre que possível, serem distribuídos equilibradamente 
pelas turmas da mesma escola. 

4.6 Quando, por imposição legal, for necessário retirar alunos das turmas, deverão ser respeitadas as indicações do Departamento 
Curricular do 1º Ciclo. Caso não existam indicações, serão retirados de forma aleatória. 

4.7 Após o período de matrículas e renovação de matrículas, o coordenador / responsável pelo estabelecimento do 1.º ciclo é convidado a 
apresentar a proposta de constituição de turmas da sua escola, sujeita a apreciação e retificação pela direção, respeitando o 
preceituado nos normativos legais e a proposta da rede escolar. 

4.8 Por deliberação do Diretor mediante proposta do conselho de docentes podem ser constituídos temporariamente grupos 
homogéneos em termos de desempenho escolar, tendo em vista a promoção do sucesso e o combate ao abandono escolar, de acordo 
com os recursos do Agrupamento e a pertinência das situações. 

2º Ciclo do Ensino Básico 

1. As turmas do 5.º e 6.º ano de escolaridade do ensino regular, são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 
alunos. 

2. As turmas que integrem alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, cujo programa educativo individual o preveja 
e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir mais de dois alunos nestas condições. 

3. A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência destas crianças no grupo em pelo 
menos 60 % do tempo curricular. 

4. Na transição do primeiro para o segundo ciclo, é feito o balanço e análise das turmas que terminaram o 4.º ano de escolaridade, em reunião 
preparatória onde participam os docentes que lecionaram o 4.ºano no agrupamento, o Psicólogo, o coordenador de departamento curricular 
do 1.º ciclo, os Professores de Educação Especial e uma equipa de docentes do 2.º ciclo designada pelo Diretor e demais elementos 
convocados para o efeito. 

5. As turmas constituem-se, respeitando as escolas de origem e zonas geográficas de proveniência, dentro do concelho e freguesias, procurando 
a heterogeneidade e equilíbrio no domínio dos comportamentos, atitudes e caraterísticas de desenvolvimento, inclusivamente no que 
concerne às crianças com necessidades educativas especiais, bem como respeito pelos percursos em transporte público. 

6. Como estratégia facilitadora do normal funcionamento da turma no 5.º ano sempre que se justifique as turmas do 4.º ano podem ser 
desmembradas, procurando-se a integração dos seus elementos, em grupos funcionais. 

7. Os alunos retidos serão distribuídos pelas turmas, de acordo com o seu perfil e caraterísticas da turma que irão integrar. 
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3.º Ciclo do Ensino Básico: 

1. As turmas do 7.º, 8º e 9º ano de escolaridade do ensino regular, são constituídas por um número mínimo de 26 alunos e um máximo de 30 
alunos. 

2. O ensino básico funciona como um todo e não por disciplinas, no 7.º ano de escolaridade a oferta da Língua Estrangeira 2 (LE2) tem de ser 
única para cada turma. 

3. O número mínimo para a abertura de uma disciplina de oferta complementar, nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, do conjunto das disciplinas 
que integram as ofertas de escola, é de 20 alunos, ficando condicionada pela opção de escolha da maioria dos alunos da turma. 

II – DISPOSIÇÕES COMUNS  
1. Nas turmas do ensino básico regular que integrem alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente (NEE1), cujo 

programa educativo individual o preveja e o respetivo grau de funcionalidade o justifique, são constituídas por 20 alunos, não podendo incluir 
mais de 2 alunos nestas condições. 

2. A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência destes alunos na turma em pelo 
menos 60 % do tempo curricular. 

3. Na constituição de turmas deverá atender-se, sempre que possível, à distribuição equitativa dos alunos com necessidades educativas 
especiais (NEE), não devendo ultrapassar um total de 4 alunos por turma. 

4. A Coordenadora do Subdepartamento de Educação Especial em articulação com o Psicólogo comunicará à Direção que por sua vez informará 
as equipas de professores responsáveis pela constituição das turmas, a lista de alunos com necessidades educativas especiais, com indicação 
das medidas do regime educativo especial a adotar. 

5. A constituição ou a continuidade, a titulo excecional, de turmas com número inferior ao estabelecido na legislação em vigor e orientações 
dadas pelo gabinete de Sua Excelência a Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, carece de autorização dos serviços do Ministério 
da Educação competentes, mediante análise de proposta fundamentada do Diretor. 

6. A constituição ou a continuidade, a titulo excecional, de turmas com número superior ao estabelecido na legislação em vigor e orientações 
dadas pelo gabinete de Sua Excelência a Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, carece de autorização do Conselho Pedagógico, 
mediante análise de proposta fundamentada do Diretor. 

7. A proposta fundamentada referida nos números 5 e 6 deverá obedecer aos seguintes pressupostos: 

7.1 Observância de critérios de eficaz gestão dos recursos humanos disponíveis, devendo proceder-se à junção de turmas quando tal se 
torne necessário para assegurar o funcionamento de uma disciplina. 

7.2 Garantir a continuidade dos estudos a alunos em risco de abandono escolar. 
7.3 Inexistência de vaga noutra escola do concelho. 
7.4 Necessidade de adequação da oferta educativa à realidade sociológica dos alunos e ao seu perfil sociocultural. 
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8. Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção ou apenas com alunos de grupos socioculturais e étnicos de 
cariz minoritário, com exceção de projetos devidamente fundamentados e aprovados pelo Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico e mediante 
autorização dos serviços do Ministério da Educação territorialmente competentes. 

9. As turmas são constituídas, sempre que possível, tendo em conta o equilíbrio entre o número de alunos do sexo feminino e do sexo 
masculino. 

10. A continuidade na constituição da turma pode ser quebrada: 

10.1 Por questões disciplinares. 
10.2 Por imperativos de natureza pedagógica, devidamente fundamentados pelo Conselho de Turma do ano anterior. 
10.3 Devido às disciplinas de opção. 

11. Os alunos provenientes de países estrangeiros que revelem especiais dificuldades ao nível da Língua Portuguesa deverão, quando tal for 
possível, ser integrados na mesma turma a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico. 

12. No ato de matrícula ou da sua renovação, devem os encarregados de educação expressar o desejo de frequentar ou não a disciplina de 
Educação Moral e Religiosa. No caso de opção pela sua frequência, deverá ser claramente indicada a confissão religiosa pretendida. 

13. No ensino básico, a constituição de turmas de EMRC obedece ao disposto no art.º6 do Decreto-Lei n.º 70/2013 de 23 de maio. 

14. Compete aos Serviços Administrativos assinalar na lista dos alunos de cada turma aqueles que se inscreveram na disciplina de Educação 
Moral e Religiosa, especificando a confissão pretendida. 

15. Quaisquer indicações escritas dos Professores, Conselhos de Turma e Encarregados de Educação, poderão entrar em consideração para a 
constituição de turmas, desde que não contrariem a legislação e regulamentos em vigor. 

III – AFIXAÇÃO DE LISTAS 
1. Na Educação Pré-Escolar  

1.1 Até 5 de julho será afixada a lista das crianças que requereram a matrícula ordenadas segundo as prioridades previstas, com indicação dos 
documentos em falta ou em desconformidade. 

1.2 De 6 a 11 de julho, os encarregados de educação deverão entregar os documentos em falta ou em desconformidade nos Serviços de 
Administração Escolar do Agrupamento. 

1.3 Até 21 de julho será afixada a lista das crianças admitidas em resultado do processo de matrícula ou renovação de matrícula, ordenadas 
segundo as prioridades previstas. 
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1.4 Entre o dia 24 e 29 de julho, os encarregados de educação devem confirmar a matrícula / renovação de matrícula e concluir o respetivo 
processo. 

1.5 Até 8 de setembro será afixada a lista definitiva das crianças admitidas com indicação da designação do grupo e respetivo(a) educador(a). 

2. No 1.º ano: 

2.1 Até 5 de julho será afixada a lista dos alunos que requereram a primeira matrícula ordenadas segundo as prioridades previstas com indicação 
dos documentos em falta ou em desconformidade. 

2.2 De 6 a 11 de julho, os encarregados de educação poderão entregar os documentos em falta ou em desconformidade nos Serviços de 
Administração Escolar do Agrupamento. 

2.3 Até 18 de julho serão divulgadas as listas com as prioridades atribuídas a cada aluno. 

2.4 Até 21 de julho será afixada a lista dos alunos admitidos em resultado do processo de matrícula ou renovação de matrícula, ordenados 
segundo as prioridades previstas. 

2.5 Entre o dia 24 e 29 de julho, os encarregados de educação devem confirmar a matrícula / renovação de matrícula e concluir o respetivo 
processo. 

3. No 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º ano: 

3.1 Até 5 de julho será afixada a lista dos alunos que requerem a matrícula e com os documentos em falta ou em desconformidade, ou o pedido 
de transferência, ordenada segundo as prioridades previstas com indicação dos documentos em falta ou em desconformidade. 

3.2 De 10 a 13 de julho, os encarregados de educação poderão entregar os documentos em falta ou em desconformidade nos Serviços de 
Administração Escolar do Agrupamento. 

3.3 Até 17 de julho serão divulgadas as listas com as prioridades atribuídas a cada aluno. 

3.4 Até 21 de julho será afixada a lista dos alunos admitidos. 

3.5 Entre os dias 24 e 29 de julho, os encarregados de educação devem confirmar a matrícula e concluir o respetivo processo. 

3.6 Caso o encarregado de educação não compareça no prazo indicado no número anterior a vaga será ocupada por outro aluno. 

IV – DISPOSIÇÕES COMUNS 
1. O Encarregado de Educação poderá, pelo prazo de cinco dias úteis e após afixação das listas provisórias das turmas, requerer, por escrito, a 

transferência de turma do seu educando, fundamentando a razão desse pedido. 

2. O Diretor reserva-se o direito de indeferir o pedido de mudança por razões de caráter pedagógico e de bom funcionamento da escola. 
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3. Após publicação das listagens provisórias, os pedidos de transferência de turma ou de escola serão analisados e não serão autorizados, se 
puserem em causa o funcionamento das turmas. 

4. Os pedidos referidos no número anterior serão analisados e despachados, em conjunto, em dois momentos: a 10 de agosto e a 4 de 
setembro. 

5. Para os candidatos titulares de habilitações adquiridas em países estrangeiros, os pedidos de matrícula podem ser aceites fora dos períodos 
estabelecidos no despacho. 

6. As listas definitivas das turmas do ensino básico serão afixadas até dia 8 de setembro. 

7. Quando por razões pedagógicas ou disciplinares se mostre conveniente a mudança de um aluno de uma turma para outra, em qualquer 
momento do ano letivo, tal poderá ser autorizado, após parecer do Conselho Pedagógico e ouvido o Encarregado de Educação. 

V – DISTRIBUIÇÃO DE SALAS POR TURMA (2º e 3º Ciclos) 
Na distribuição de salas, sempre que possível, deve ter-se em consideração: 

Às turmas de 2º Ciclo, principalmente de 5º Ano, devem ser atribuídas salas fixas com exceção das disciplinas práticas que funcionam em salas 
específicas. 

C – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

PRINCÍPIOS GERAIS DO AGRUPAMENTO NO DOMÍNIO DOS CURRÍCULOS 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

1 - A educação pré-escolar constitui a primeira etapa da educação básica, no processo de educação ao longo da vida, destinando-se a crianças com 
idades compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico. 

2 - A educação pré-escolar, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, favorece a formação e o 
desenvolvimento equilibrado da criança tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

3 - Os fundamentos e princípios pedagógicos para a infância são os seguintes: 
3.1 - O desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de evolução da criança. 

      3.2 - Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo 
      3.3 - Exigência de resposta a todas as crianças 
      3.4 - Construção articulada do saber 
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4 - Os objetivos gerais pedagógicos definidos para a educação pré-escolar, referenciados na Lei-Quadro da Educação Pré-escolar (Lei nº5/97 de 10 de 
fevereiro), são os seguintes: 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para 
a cidadania; 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva 
consciência como membro da sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem; 

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 
aprendizagens significativas e diferenciadas; 

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética 
e de compreensão do mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar à criança ocasiões de bem estar e de segurança, nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade. 

5 - As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar baseiam-se nos objetivos gerais pedagógicos referidos e constituem referências gerais a 
considerar na construção e gestão do currículo, no planeamento e avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem.  

6 – Construir e gerir o currículo exige:  

a) A intencionalidade educativa, que decorre do processo reflexivo de observação, planeamento, ação e avaliação desenvolvido pelo educador, 
de forma a adequar a sua prática às necessidades e características de cada criança, do grupo e do contexto social em que trabalha. 

b) A organização do ambiente educativo, que deve ser facilitadora do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças e estabelecer 
procedimentos de interação entre os diferentes intervenientes. 

c) A continuidade educativa, como processo que parte do que as crianças já sabem e aprenderam, criando condições para o sucesso das 

aprendizagens seguintes.  

ÁREAS DE CONTEÚDO (EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR) 
Consideram-se “áreas de conteúdo” as“ diferentes formas de aprendizagem e não apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e 
saber-fazer.” 
As diferentes áreas de conteúdo não se podem separar, estão interligadas e serão abordadas de forma integrada e globalizante. 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 54 
 

Numa perspetiva holística, a criança ao brincar vai adquirindo conceitos que lhe permitem dar sentido ao mundo. O Educador deve facilitar a 
participação da criança, como “sujeito e agente do processo educativo, garantindo-lhe assim, o direito de ser escutada nas decisões relativas à sua 
aprendizagem e à sua participação no currículo.” 
As diferentes áreas de conteúdo devem ser vistas de forma articulada, dado que, a aprendizagem se processa de forma integrada, havendo inter-
relações entre os diferentes conteúdos, bem como, aspetos comuns. É importante ter em conta, a “observação, planeamento e avaliação do 
processo educativo e não compartimentos estanques, a serem abordados separadamente.” 
A educação pré-escolar, não deve ser considerada uma preparação para o 1º CEB, mas sim um desenvolvimento de saberes e disposições que 
permitam a cada criança a ter sucesso, não só na etapa seguinte, mas também na aprendizagem ao longo da vida.” 
 
Área de Formação Pessoal e Social 
A área de Formação Pessoal e Social é considerada uma área transversal, porque, embora tenha uma intencionalidade e conteúdos próprios, está 
presente em todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Tal deve-se ao facto de esta ter a ver com a forma como as crianças se 
relacionam consigo próprias, com os outros e com o mundo, num processo de desenvolvimento de atitudes, valores e disposições, que constituem as 
bases de uma aprendizagem bem-sucedida ao longo da vida e de uma cidadania autónoma, consciente e solidária. 
 
Área de Expressão e Comunicação 
A Área de Expressão e Comunicação é a única em que se distinguem diferentes domínios, que se incluem na mesma área por terem uma íntima 
relação entre si, por constituírem formas de linguagem indispensáveis para a criança interagir com os outros, exprimir os seus pensamentos e 
emoções de forma própria e criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. 
Estas características levam a considerá-la uma área básica, pois incide em aspetos essenciais de desenvolvimento e aprendizagem, que permitem à 
criança apropriar-se de instrumentos fundamentais para a aprendizagem noutras áreas, mas, também, para continuar a aprender ao longo da vida.  
 
Área do Conhecimento do Mundo 
A área do Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. Esta sua 
curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de oportunidades para aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, 
bem como pelo contacto com novas situações que suscitam a sua curiosidade e o interesse por explorar, questionar descobrir e compreender. A 
criança deve ser encorajada a construir as suas teorias e conhecimento acerca do mundo que a rodeia. 

ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

O ensino básico tende a ser um ensino globalizante, onde todas as áreas curriculares devem ser trabalhadas de forma articulada. Os temas são 
trabalhados em diferentes níveis, compreendendo competências das diferentes áreas curriculares. Uma determinada atividade é portanto explorada 
nas diferentes áreas. Esta definição da relevância das aprendizagens é da responsabilidade de todos os educadores e professores que integram os 
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diversos Departamentos curriculares e enquadra-se no modelo educativo do Agrupamento ao reforçar que a promoção de um ensino de qualidade 
só se pode concretizar através da utilização de modos de intervenção educativa diferenciados e diversificados. Reconhecemos, assim, a necessidade 
de, sem distorcer as finalidades e objetivos definidos a nível nacional, selecionar as formas e os meios mais adequados para atingir aquelas 
finalidades, visando a adequação do currículo às condições e características que, neste contexto escolar, influenciam o processo 
ensino/aprendizagem, bem como a procura de soluções diferenciadas que se ajustem aos alunos e promovam o seu sucesso educativo. É necessário 
fazer a articulação vertical e horizontal do currículo, no sentido de potenciar a continuidade e o efeito cumulativo das aprendizagens precedentes 
sobre as posteriores, numa lógica de sequencialidade progressiva  
No primeiro Ciclo, a monodocência é facilitadora da articulação interdisciplinar. Quanto aos 2º e 3º Ciclos, essa articulação é conseguida através de 
reuniões de conselho de turma. Como é um trabalho que nunca está finalizado, realizam-se de forma periódica reuniões formais ou contactos 
informais onde se debate e procura a forma mais adequada de articular os conteúdos das várias áreas disciplinares e não disciplinares, sem esquecer 
as orientações do Ministério da Educação e Ciência. As decisões tomadas são registadas numa planificação específica para esse efeito. Esta 
articulação faz-se nas diferentes Estruturas de Orientação Educativa coordenadas pelo Conselho Pedagógico, operacionalizando-se nomeadamente 
através da execução do Plano Anual de Atividades (PAA) e dos planos de turma, nas planificações das disciplinas e dos Departamentos. 

Assim, temos como objetivos:  

- Assegurar a articulação curricular sequencial e progressiva entre a educação pré-escolar e os três Ciclos do ensino básico;  

- Promover a articulação vertical e horizontal dos currículos disciplinares e a sua flexibilização;  

De seguida, apresentam-se as Estruturas de Orientação Educativa que intervêm mais diretamente na gestão curricular e as suas competências 
essenciais.  

Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar:  

 Definição das competências específicas e aprendizagens essenciais a desenvolver na Educação Pré – Escolar e seleção dos conteúdos, 
promoção de atividades, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo;  

 Análise e avaliação dos Projetos Curriculares de Grupo, partindo dos pressupostos expressos no perfil de competências para as crianças dos 
jardins de infância do Agrupamento e dos objetivos e metas definidas no Projeto Educativo.  

Departamentos Curriculares do 1º, 2º e 3º Ciclos:  

 Definição das competências específicas a desenvolver, seleção de conteúdos, promoção de atividades, articulação por anos e Ciclos;  

 Definição das aprendizagens que, de acordo com as áreas prioritárias apontadas, concretizem as metas curriculares;  

 Adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir o absentismo e 
o insucesso escolar.  
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Conselhos de Turma, nos 2º e 3º Ciclos, e Departamento Curricular do 1º Ciclo:  

 Planificação anual, trimestral e mensal de atividades, respeitando as metas curriculares;  

 Definição das situações de aprendizagem a privilegiar;  

 Articulação horizontal do currículo;  

 Análise e avaliação dos planos de turma, partindo dos pressupostos destacados no trabalho de articulação, nos objetivos e metas definidas no 
Projeto Educativo e no Plano Anual de Atividades, e na identificação das necessidades e interesses dos alunos.  

Articulação entre a Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo  

A articulação entre as várias etapas do percurso educativo implica uma sequencialidade progressiva, conferindo a cada etapa a função de completar, 
aprofundar e alargar a etapa anterior, numa perspetiva de continuidade e unidade global da educação/ensino.  

Aos Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo compete ter uma atitude dialogante na procura desta articulação de forma a propiciar a 
continuidade educativa, não deixando de afirmar a especificidade de cada etapa. Para o efeito, devem ser criadas condições para uma articulação 
efetiva entre todos os elementos da comunidade educativa, escutando os pais, os profissionais, as crianças e as suas perspetivas. Esta articulação 
envolve estratégias de articulação que passam não só pela valorização das aquisições feitas pela criança no Jardim-de-Infância, como pela 
familiarização com as aprendizagens escolares formais. A planificação conjunta é condição determinante para a transição das crianças da Educação 
Pré-Escolar para o 1º Ciclo ainda que relativamente uniforme em termos de idade, revela grande diferença, quanto ao número de anos de frequência 
da Educação Pré-Escolar e quanto à situação em que cada um se encontra. O sucesso da sua integração na escolaridade obrigatória cabe ao 
Educador, em conjunto com o Professor do 1º Ciclo, de forma a proporcionar à criança uma situação de transição facilitadora da continuidade 
educativa. Nas escolas básicas com jardim-de-infância, esta articulação está fisicamente facilitada, contudo a organização de outras atividades 
facilitadoras à entrada no 1º Ciclo são igualmente planeadas de modo articulado entre o pré-escolar e o 1º Ciclo. O trabalho realizado na 
verticalização da língua portuguesa, da Matemática e das ciências, do pré-escolar ao 3º Ciclo são um reforço complementar deste trabalho de 
articulação. Nessa perspetiva, apresentam-se algumas estratégias facilitadoras de articulação a realizar conjuntamente pelos diversos intervenientes 
neste processo: 

a)Articulação entre os docentes 

- Acordando os procedimentos de transição na equipa de Educadores; 
- Comunicação e debate entre Educadores e Professores do 1º CEB: 

+ Análise e debate das propostas curriculares para cada um dos níveis de ensino; 
+ Comunicação da informação sobre o processo desenvolvido na Educação Pré-escolar e a aprendizagem realizada por cada uma das 

crianças através de momentos de diálogo/reuniões para troca de informações sobre o desenvolvimento e as aprendizagens realizadas, 
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sobre como se faz e se aprende no Jardim-de-Infância e na Escola do 1º Ciclo, de modo a que o professor do 1º ciclo, ao elaborar o seu 
plano de turma possa assegurar a continuidade e sequencialidade do percurso escolar das crianças. 

+ Planificação e desenvolvimento de projetos/atividades comuns, a realizar ao longo do ano letivo, que impliquem a participação dos 
educadores e respetivos grupos de crianças, professores e alunos do 1º ciclo; 

+ No final de cada período os educadores e os professores do 1º ciclo, devem reunir-se para articular estratégias no sentido de promover a 
integração das crianças e o acompanhamento do seu percurso escolar 

+ Passagem do processo individual da criança. 
+ Partilha de informações sobre o 1º ano de escolaridade das crianças que transitaram do Jardim-de-Infância para o 1º C E B, de modo a que 

ao acompanhar o seu percurso, o educador possa continuar a articular tendo em vista o sucesso escolar da criança. 
b) Envolvimento das crianças 

- Conversar com as crianças sobre a transição; 
- Familiarizar as crianças com a escola do 1º CEB sempre que possível, fazendo visitas guiadas à escola do 1º ciclo, com pais e crianças que vão 
frequentar o 1º ano, para conhecimento da dinâmica e do funcionamento da Escola, realização de visitas de estudo e festas conjuntas. 
- Facilitar a transição ao nível organizacional. 

c) Participação dos pais/ família 

- A relação de parceria desenvolvida ao longo da frequência da Educação Pré-escolar irá favorecer a sua participação na transição e na etapa 
seguinte; 

 - Os educadores e professores do 1º CEB devem esclarecer dúvidas e interrogações, apoiando mutuamente no processo de transição e no início 
do 1º CEB. 

Articulação entre o 1º Ciclo e o 2º Ciclo/3º Ciclo  

Na lógica sequencial de articulação entre os vários Ciclos de ensino, a articulação entre as diferentes estruturas de orientação educativa são 
fundamentais para implementar uma continuidade educativa gradual e integradora. A articulação entre os Professores do 1º Ciclo e do 2º Ciclo 
deverá ser desenvolvida com vista a uma verticalização de conteúdos e uniformização de conceitos que ajudem os alunos a usarem os mesmos 
termos desde o início da sua escolaridade, de modo a facilitar a sua aprendizagem. Assim, entre todos os docentes do agrupamento deverá existir 
uma interação e uma articulação efetiva que torne a integração dos alunos nos diferentes contextos escolares mais motivadora na realização das 
aprendizagens escolares Esta articulação envolve estratégias de articulação que passam não só pela valorização das aquisições feitas pela criança no 
1º Ciclo, como pela familiarização com uma nova realidade em termos de poli docência. Atualmente, com a “escola a tempo inteiro”, os alunos já 
começam a habituar-se a vários professores devido às atividades de enriquecimento curricular. Assim, devem ser desenvolvidas atividades 
articuladoras com vista à integração dos alunos, de forma a conhecerem a Escola-Sede do Agrupamento onde serão inseridos. O trabalho realizado 
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na verticalização da língua portuguesa, da Matemática e das Ciências, entre os vários Ciclos propicia uma sequencialidade efetiva em termos 
curriculares. Nessa perspetiva, apresentam-se algumas estratégias facilitadoras de articulação a realizar conjuntamente pelos professores do 1º e 2º 
Ciclo:  

a) Estabelecimento de contactos, formais e informais, dos Diretores de turma do 5º ano com os professores do 4º ano no sentido de em conjunto 
se estabelecer uma compreensão do que se realiza no 1º Ciclo e também para dar conhecimento do plano de turma anteriormente elaborado; 

b) Planificação e desenvolvimento de projetos/atividades comuns, a realizar ao longo do ano letivo, que impliquem a participação dos alunos do 
1º e 2º Ciclo;  

c) Realização de reuniões entre os professores de 4º ano e os professores de Língua Portuguesa e Matemática, do 2º Ciclo, com o objetivo de 
promover a definição conjunta de estratégias de atuação para o desenvolvimento de competências nos alunos e trocar experiências entre os 
dois Ciclos de forma a facilitar a integração dos alunos no 2º Ciclo e garantir a sequencialidade de Ciclos.  

d) Organização de visitas guiadas à Escola-Sede, com os alunos do 1º Ciclo, para participarem nas atividades que se realizam na mesma;  

e) Realização de reuniões entre os professores de 4º Ano de escolaridade com os Conselhos de Turma de 5º Ano escolaridade, no fim do ano 
letivo, com o objetivo de se proceder à troca de informações sobre a turma, o seu desenvolvimento e as aprendizagens realizadas, de modo a 
dar continuidade ao plano de turma;  

f) Definição de algumas estratégias de articulação vertical a nível do currículo.  

Articulação entre o 2º Ciclo e o 3º Ciclo  

A articulação horizontal e vertical faz-se nas diferentes Estruturas de Orientação Educativa coordenadas pelo Conselho Pedagógico, 
operacionalizando-se nomeadamente através da execução do Plano Anual de Atividades e dos planos de turma, nos planos de ação escolar e 
planificações das disciplinas e dos Departamentos. Numa perspetiva de articulação curricular, em sede das reuniões de Departamento Curricular, 
que irão decorrer ao longo do ano, os professores de todos os grupos de recrutamento/disciplinares, procederão à análise da sequencialidade entre 
os dois Ciclos. 

Articulação com a Comunidade / Meio  

Enquanto instituição é preocupação do Agrupamento manter um relacionamento mais estreito possível com a comunidade envolvente dando 
primazia aos contactos com pais e encarregados de educação, autarquias e instituições locais. Os pais e encarregados de educação são chamados à 
participação na vida escolar dos filhos desde que estes iniciam o seu percurso no Agrupamento. A receção aos alunos e respetivos educadores tem 
sido feita, ao longo destes anos, no sentido de facilitar a integração dos alunos nas escolas e jardins do agrupamento. A presença dos pais é 
considerada fundamental para que a articulação entre os professores e educadores, e os pais seja mais efetiva. Também se procura que os pais 
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estejam mais envolvidos na vida escolar dos seus educandos, pelo que existe a preocupação de todas as turmas e grupos do Agrupamento terem 
representantes dos pais que desenvolvem a sua ação de forma empenhada e interessada, no geral, numa atitude de paralelo com a escola.  

Os encarregados de educação têm acesso através de documentação escrita que lhes é disponibilizada, a toda a informação relativa à avaliação dos 
seus educandos e a saber: critérios gerais de avaliação em vigor no Agrupamento, critérios específicos de cada disciplina e respetivas percentagens; 
planificação periódica e anual onde estão declaradas as aulas previstas e dadas; marcação atempada das fichas de avaliação sumativa; “Horário - 
semanário” de cada turma do 1º, 2º 3 º Ciclos, disponibilização do Regulamento Interno em todas os estabelecimentos de ensino do Agrupamento e 
na Escola-Sede, para que os pais e encarregados de educação o possam consultar; privilegia-se o uso da caderneta do aluno para a comunicação 
entre a escola e a casa, sendo no entanto frequente e usual o contacto telefónico e as mensagens escritas entre o Agrupamento e os pais sempre 
que haja necessidade urgente ou de divulgação de ações com relevância para toda a comunidade. No Agrupamento existe ainda a preocupação de 
incentivar os pais a participar na vida do mesmo. A Direção também estimula a participação e dinamização das associações de pais existentes, 
participando os elementos da Direção, sempre que solicitados, nas reuniões com as associações de pais existentes, quer ainda através da articulação 
e dinamização de atividades realizadas pelas mesmas. Esta preocupação de sensibilizar os pais a participarem e envolverem-se na vida escolar dos 
seus educandos e na dinamização de atividades que mobilizem a maioria dos pais é um dos objetivos do presente Projeto Curricular de Agrupamento 
e do Plano Anual de Atividades.  

A cooperação com as Juntas de Freguesia faz-se ao nível de protocolos estabelecidos e contactos informais para financiamento das Escolas do 1º 
Ciclo e os Jardins de Infância no que respeita a diversas despesas de manutenção, de transportes para visitas de estudo e apoio às atividades de 
enriquecimento curricular.  

Relativamente à Câmara Municipal, esta entidade tem sido parceira na manutenção do parque escolar, na gestão de equipamentos informáticos, nos 
transportes escolares, no serviço de almoços, na componente de apoio à família e ainda, nas Atividades de Enriquecimento Curricular, através do 
protocolo existente.  

O Agrupamento tem fomentado e desenvolvido, uma política de abertura à articulação e participação com elementos que consideramos fazer parte 
da comunidade educativa, procurando rentabilizar recursos e esforços com vista ao bem comum, estabelecendo protocolos e parcerias com 
instituições, entidades e empresas locais. 

Equipas pedagógicas para os 2º e 3º Ciclos  

São constituídas, nos 2º e 3º Ciclos, equipas pedagógicas que integram os docentes das diferentes áreas curriculares disciplinares e não disciplinares 
do ano de escolaridade e que asseguram o acompanhamento das turmas ao longo do Ciclo de ensino. Estas equipas pedagógicas iniciam funções 
após o termo do período da matrícula dos alunos, desenvolvendo o trabalho de constituição da turma, bem como a análise do percurso escolar dos 
alunos. Cabe ao conselho de turma, sempre que possível, em momento anterior à elaboração dos horários para o ano letivo seguinte, efetuar o 
diagnóstico, identificar as características e dificuldades de aprendizagem dos alunos da turma, assim como a elaboração do plano curricular da 
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turma, concretizando planos e estratégias para colmatar as dificuldades e necessidades diagnosticadas. Os docentes de cada disciplina e os docentes 
de educação especial que integram a equipa pedagógica são responsáveis pela evolução das aprendizagens dos alunos, sob a supervisão do Diretor 
de turma nos 2º e 3º Ciclos. 

OPÇÕES METODOLÓGICAS (Pré-escolar) 

O educador na sua ação educativa tende a considerar determinados pressupostos metodológicos: o desenvolvimento e a aprendizagem como 
vertentes indissociáveis, a criança como sujeito do processo educativo e a construção articulada do saber.  

Estes pressupostos baseiam-se em Perspetivas Construtivistas do Saber e em Pedagogias Ativas, ao envolver a criança no ato de aprender, partindo 
daquilo que ela já sabe, valorizando os seus saberes para novas aprendizagens. Assim como, numa Pedagogia Diferenciada, centrada na cooperação, 
na diversidade, na pluralidade permitindo que cada criança beneficie do processo educativo desenvolvido com e no grupo, mediante um leque 
variado de propostas educativas, de modo a responder às necessidades e saberes pessoais, sociais e culturais. 
 

OPÇÕES METODOLÓGICAS (Ensino Básico – 1º, 2º e 3º Ciclos) 

A aposta em metodologias ativas e construtivas, baseada na concretização de tarefas de trabalho colaborativo, levará à procura da implementação 
de uma metodologia de projeto, que passa pela construção de uma multiplicidade de projetos (projeto educativo de escola, projeto curricular de 
agrupamento, projeto curricular de escola, plano de turma), caminhando no sentido de uma escola «experimental», que baseie a transmissão de 
conhecimentos no aprender fazendo. 

Isso não invalida que, conforme o estabelecimento de ensino, a turma, a disciplina, não se possa dar preferência às aulas expositivas, ao trabalho de 
grupo, à pesquisa, à pedagogia de contrato, como resposta à diversidade dos alunos, das aprendizagens e dos resultados obtidos. 

OPÇÕES E PRIORIDADES CURRICULARES (Ensino Básico – 1º, 2º e 3º Ciclos) 

 Estimular a partilha de experiências e o trabalho cooperativo e colaborativo ao nível da educação pré-escolar e da educação básica, como base 
para um sucesso com qualidade. 

 Fomentar a realização de reuniões interciclos para que se identifiquem conteúdos e competências a privilegiar num ou noutro Ciclo (a exarar 
em atas) e se deem a conhecer anualmente a todos os docentes, alunos e encarregados de educação. 

 Privilegiar a aprendizagem através da observação direta e do trabalho prático. 

 Promover a auto estima, os valores e os conceitos subjacentes à personalidade dos alunos (como forma primeira de combate à indisciplina), ou 
seja, a Educação para a Cidadania, que, como área transversal, deverá ser desenvolvida por todos e, em particular, em aulas de Formação 
Integral do Aluno (FIA). 
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 Valorizar a interdisciplinaridade como forma de interligar conhecimentos e de lhes atribuir sentido global: 

 Articulando horizontalmente através de reuniões entre os diferentes grupos disciplinares e conselhos de turma e entre os docentes do 
mesmo ano de escolaridade. 

 Articulando verticalmente entre Ciclos e Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), consubstanciada na definição dos perfis de 
competências terminais de ano. 

 Promover a Educação para a Saúde, enquanto área transversal, como uma forma primeira do conhecimento de si, do outro e do mundo, 
contribuindo para a construção de uma sociedade consciencializada. 

 Valorizar a Língua Materna como veículo de comunicação, de aquisição de saberes e de saberes-fazer, através de uma diversificação de 
atividades lúdicas para utilização da Língua Materna em todas as escolas do agrupamento. 

 Valorizar as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, utilizando a Net, como forma de aceder ao conhecimento, de construir novos 
conhecimentos e de avançar para o futuro através da utilização da plataforma Moodle como recurso de e-learning. 

AVALIAÇÃO – MODALIDADES 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os documentos curriculares em vigor e compreende as 
modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação sumativa. 

As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da 
compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de avaliação nas 
diversas disciplinas, de acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico e ao abrigo do nº 2 do artº 3º do Despacho normativo nº1-
F/2016, de 5 de abril. 

A avaliação diagnóstica tem caráter obrigatório, e visa responder à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação do processo de 
ensino e de aprendizagem, de modo a facilitar a integração escolar e a orientação escolar e vocacional. No desenvolvimento da avaliação diagnóstica 
devem ser recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de estratégias adequadas às necessidades 
específicas dos alunos. É da responsabilidade das áreas disciplinares, no início do ano letivo, definir os respetivos processos de operacionalização e 
registar em ata as decisões tomadas. 

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, assume carácter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 
instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem, tendo como funções 
principais a regulação do ensino e das aprendizagens. A diversidade e instrumentos de avaliação são aferidos nas áreas disciplinares. Os 
instrumentos de avaliação podem conter menções qualitativas para o ensino básico. 
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AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES ATRAVÉS DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E FORMATIVA 

a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos; 

b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens; 

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo. 

A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo, utilizando a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa e traduz-se na 
formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. Esta modalidade de avaliação traduz a tomada de decisão 
sobre o percurso escolar do aluno e expressa-se segundo diferentes níveis de desempenho. 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) referem que: “Avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação 
para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução” (OCEPE: 27). 

A avaliação na educação pré-escolar “assume uma dimensão marcadamente formativa [...] é um processo contínuo e interpretativo que se interessa 
mais pelos processos do que pelos resultados” (OCEPE, 1997:27). Deste modo pretende-se que a avaliação, na educação pré-escolar, seja formativa e 
diagnóstica.  

Assim, a avaliação na educação pré-escolar assenta nos seguintes princípios: 

 Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança; 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão do currículo definidos nas OCEPE; 

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados; 

 Caráter formativo; 

 Valorização dos progressos da criança; 

 Promoção da igualdade de oportunidades e equidade. (in, Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011). 

A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que procura tornar 
a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as 
vai ultrapassando. 

A avaliação é realizada em contexto, devendo o educador utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, de modo a poder 
acompanhar a evolução das aprendizagens das crianças e adequar a sua intervenção educativa. 
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Na educação pré-escolar o educador procede à avaliação diagnóstica no início do ano letivo, tendo em vista a caracterização do grupo e de cada 
criança. A avaliação diagnóstica é o primeiro momento do processo avaliativo da criança, que articulada com a avaliação formativa, permite a adoção 
de estratégias de diferenciação pedagógica, facilitando a integração das crianças e permitindo ao educador o ajuste de estratégias. 

Compete ao educador escolher e dosear a utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo, tendo em atenção as características de cada 
criança, as suas necessidades e interesses, bem como os contextos em que desenvolve as práticas. Considerando que a avaliação é realizada em 
contexto, qualquer momento de interação, qualquer tarefa realizada pode permitir ao educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo. 

a) Intervenientes na avaliação 

 Educador titular de grupo; 

 Crianças (autoavaliação); 

 Departamento da Educação Pré-Escolar; 

 Docente / Técnico da Intervenção Precoce e ou Educação Especial em Apoio; 

 Pais / Encarregados de educação. 

b) Dimensões a avaliar 

A avaliação, enquanto processo contínuo, de registo dos progressos realizados pela criança, ao longo do tempo, utiliza procedimentos centrados 
sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói o conhecimento ou resolve problemas. Os procedimentos de 
avaliação devem ter em consideração a idade e as características do desenvolvimento das crianças, assim como a articulação entre as diferentes 
áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem. Para avaliar o progresso das aprendizagens das crianças 
deve-se ter em conta: 

 As áreas de conteúdo (OCEPE) com as competências para cada faixa etária; 

 O ambiente educativo promotor das aprendizagens onde o educador deve ainda avaliar: 

 A organização do espaço, a diversidade e qualidade dos materiais e dos recursos educativos; 

 A organização do tempo; 

 As interações do adulto com a criança e entre crianças; 

 O envolvimento parental; 
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 As condições de segurança, de acompanhamento e bem-estar das crianças. 

c) Procedimentos de avaliação 

De acordo com as conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo diversificadas, tais como: 

 Registos de observação informal; 

 Registos de autoavaliação; 

 Intervenções orais; 

 Dossiês dos trabalhos; Trabalhos individuais e de grupo; 

 Contactos/ entrevistas com Pais e Encarregados de Educação; 

 Grelha de avaliação de aprendizagens/competências; 

 Avaliação do programa para as crianças com necessidades educativas especiais; 

 Ficha de avaliação diagnóstica e formativa. 

Calendarização da avaliação 

No Departamento da Educação Pré-escolar, a avaliação globalizante de todo o processo educativo das crianças é registada numa Ficha de Avaliação. 

A ficha diagnóstica preenche-se, no início do primeiro período, tendo como base a grelha de avaliação de competências definidas em departamento. 

A ficha de avaliação informativa é um instrumento que contempla as áreas de conteúdo curricular e as aprendizagens/competências adquiridas em 
cada área, por faixa etária. É um instrumento de trabalho comum a toda a equipa de educadores, aprovado pelo departamento, preenchido no final 
de cada período denotando transversalmente o percurso de cada criança. É com base neste instrumento, que os educadores nos períodos de 
avaliação trocam ideias e pareceres, nas reuniões de avaliação das crianças. No fim de cada período, o educador reúne com os encarregados de 
educação, dando a conhecer a informação sobre as aprendizagens e os progressos de cada criança, através da ficha de avaliação e da consulta do 
dossiê de registos da criança. Os pais tomam conhecimento e assinam a Ficha de Avaliação que fica guardada no Processo Individual da Criança (DIC). 

Relativamente às crianças que transitam para o 1º CEB, é entregue na reunião de avaliação do final do ano, o original da Ficha de Avaliação aos 
Encarregados de Educação. Nesta reunião, é transmitida toda a informação sobre as aprendizagens e progressos realizados pela criança. 

Na reunião de articulação do final do ano letivo com o 1º CEB, entrega-se uma cópia da Ficha de Avaliação aos professores do 1º ano que recebem 
estas crianças. É transmitida informação sobre as aprendizagens e progressos realizados por cada criança, a sequencialidade e a continuidade 
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educativas promotoras da articulação curricular, ficando estes na posse da avaliação do percurso educativo de cada criança, feito na educação pré-
escolar. A articulação é um facilitador da transição da criança. 

AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA 

A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo, é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica 
do agrupamento: 

a) 1º CEB 

No 1º Ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, 
Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, no final de cada período letivo, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de 
avaliação. 
No caso do 1º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar-se apenas de forma descritiva em todas as 
componentes do currículo, nos 1º e 2º períodos. 

b) 2º e 3º CEB 

No 2º e 3º Ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas – 
incluindo a disciplina de oferta de escola nos 7º e 8º anos de escolaridade –, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma 
apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na 
ficha de registo de avaliação. 
A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada período letivo, deve ser apresentada aos 
encarregados de educação, quando possível em reunião presencial, de forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da Educação designados para o efeito, que compreende 
a realização de provas de aferição no 1º, 2º e 3º Ciclos e provas finais no 3º Ciclo. 

As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória para todos os alunos do ensino básico, numa única fase, no final do ano 
letivo, no 2º, 5º e 8ºanos de escolaridade, e dão origem a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do aluno. 

As provas finais de Ciclo realizam-se no 9º ano de escolaridade e destinam-se a todos os alunos do ensino básico, as quais incidem sobre os 
conteúdos das disciplinas de Português, Matemática e PLNM. 
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AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

De acordo com as conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo diversificadas, tais como: 

 Registos de observação informal; 

 Registos de autoavaliação; 

 Intervenções orais; 

 Dossiês Individual dos trabalhos das crianças; 

 Contactos/ entrevistas com Pais e Encarregados de Educação; 

 Grelha de avaliação de aprendizagens/competências; 

 Avaliação do programa para as crianças com necessidades educativas especiais; 

 Ficha de avaliação diagnóstica informativa. 

A diversidade de técnicas e instrumentos de observação e registo, utilizados na recolha de informação, permitem ao educador, “ver” a criança sob 
vários ângulos, de modo a poder acompanhar a evolução das suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos concretos para a 
reflexão e adequação da sua intervenção educativa. Neste sentido os instrumentos de avaliação devem ser adaptados para responder às 
necessidades individuais das crianças. (in, Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011). 

AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – 1º Ciclo 

  “Jogos” de autoavaliação de saberes, comportamentos e atitudes através de símbolos ou cores; 

 Trabalhos individuais e de grupo (apresentação de trabalhos; fomentar o espírito de equipa; exposições); 

 Participação/Intervenção na aula (fomentar o saber estar); 

 Testes de avaliação diagnóstica. 

 Fichas formativas, de informação e de autoavaliação (aplica-se a auto avaliação escrita só a alunos do 3º e 4º anos); 

 Fichas de avaliação sumativa; 

 Textos (temas dirigidos; temas livres; temas sugeridos); 

 Portefólios de evidências de aprendizagem (constituição do dossier do aluno, onde se registe e verifique o trabalho realizado para consultas 
oportunas); 

 Fichas de observação da participação do(a) aluno(a). 

AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – 2º e 3º Ciclos 

  “Jogos” com autoavaliação e avaliação mútua dos alunos; 

 Trabalho diário e toda a posição face aos trabalhos/tarefas sugeridos pelo professor ou pelo próprio aluno; 

 Trabalhos livres; 
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 Participação/Intervenção na aula;  

 Fichas formativas, de informação e de autoavaliação; 

 Aplicação de testes de resposta aberta, de resposta fechada, mistos; 

 Relatórios de trabalhos individuais, de trabalho em grupo, de trabalhos experimentais, de visitas de estudo; 

 Questionários orais; 

 Textos; 

 Sínteses; 

 Informações recebidas através de uma observação participante (com envolvimento do professor); 

 Informação recolhida através de uma observação não participante (permitindo uma maior liberdade de execução e participação nas 
atividades); 

 Portefólios de evidências de aprendizagem; 

 Registos de incidentes críticos; 

 Listas de verificação; 

 Grelhas de observação. 
 

AVALIAÇÃO – REGRAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

O Conselho Pedagógico elabora e aprova os critérios gerais de avaliação que constam deste documento. 

Os Departamentos Curriculares elaboram os critérios específicos de avaliação, tendo em consideração as orientações/decisões do Conselho 
Pedagógico. 

O Conselho Pedagógico aprova os critérios específicos de cada Departamento Curricular, devendo constar os mesmos de um documento oficial. 

Depois de definidos e aprovados os critérios específicos de cada Departamento Curricular, os professores informarão os alunos e os encarregados de 
educação dos respetivos critérios de avaliação de cada área curricular disciplinar e não disciplinar, nos termos do Regulamento Interno. 

As normas gerais para testes e fichas de avaliação constam do Regulamento Interno. 

A elaboração dos Critérios Gerais orienta-se pelos seguintes princípios: 

1. As competências definidas no perfil terminal do aluno no final do ensino básico. 

2. As metas definidas no Projeto Educativo. 

3. As normas aprovadas no Regulamento Interno. 

4. A legislação em vigor. 
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AVALIAÇÃO – PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

Cada Departamento Curricular elabora os critérios específicos de avaliação, de acordo com as seguintes regras: 

1. A avaliação efetua-se respeitando a diversidade de métodos e técnicas. 

2. Os critérios de avaliação terão que ser claros no “peso” a atribuir a cada um deles. 

3. O mesmo instrumento de avaliação não pode ter “pesos“ diferentes. 

4. A terminologia a usar será uniforme ao nível do Agrupamento. 

5. Os alunos que não realizem um qualquer elemento de avaliação deverão apresentar justificação oficial, para que o(a) professor(a) e o(a) 
Diretor(a) de Turma possam eventualmente considerar a realização de novo elemento de avaliação. Se a justificação não for apresentada 
ou aceite, o(a) aluno(a) será avaliado(a) com 0 (zero) nesse mesmo momento de avaliação. 

 

AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS - ALUNOS NEEP/CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL (CEI) - 1º CICLO 
 

CONHECIMENTO % PARÂMETROS / COMPETÊNCIAS 
INSUFICIENTE 

0 - 49 

SUFICIENTE 

50 - 69 

BOM 

70 - 89 

MUITO BOM 

90 - 100 

 
SABER 

Conhecimentos e 
Competências adquiridas 

 

20% 

 Interioriza as aprendizagens 
elementares; 

 Domina os conceitos básicos; 

 Adquire novas aprendizagens com base 
em inter-relações de conteúdos; 

 Aplica as aprendizagens 
 

O aluno não adquire 
conhecimentos nem 

desenvolve 
competências, não 

havendo progresso na 
aprendizagem; 

O aluno adquire 
conhecimentos e 

desenvolve 
competências, com ajuda, 

o que se reflete no 
progresso da 

aprendizagem; 

O aluno revela facilidade 
na aquisição de 
conhecimentos, 

desenvolve competências 
o que se reflete no 

progresso da 
aprendizagem; 

O aluno adquire com 
facilidade conhecimentos 

e desenvolve com à 
vontade competências, 
fruto do seu empenho, 
interesse e autonomia; 

 
SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 
20 % 

 Exprime-se oralmente e por escrito com 
correção; 

 Utiliza com correção materiais 
específicos das áreas curriculares; 

 Utiliza os meios de expressão 
adequadamente; 

 Consulta e utiliza diferentes fontes de 
informação; 

De acordo com as 
capacidades e aptidões 
do aluno não se verifica  
um desenvolvimento na 
aprendizagem de acordo 

com os parâmetros 
definidos; 

De acordo com as suas 
capacidades e aptidões, o 

aluno revela algum 
progresso na 

aprendizagem; 

De acordo com as suas 
capacidades e aptidões, o 
aluno revela progresso na 

aprendizagem; 

De acordo com as suas 
capacidades e aptidões, o 

aluno revela um 
progresso significativo na 

aprendizagem; 
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CONHECIMENTO % PARÂMETROS / COMPETÊNCIAS 
INSUFICIENTE 

0 - 49 

SUFICIENTE 

50 - 69 

BOM 

70 - 89 

MUITO BOM 

90 - 100 

SABER SER
* 

Atitudes e Valores 
60% 

 Colabora ativamente nos trabalhos de 
grupo e/ou turma; 

 Realiza as tarefas propostas; 

 Respeita os colegas; 

 Respeita os professores; 

 Respeita as regras de funcionamento da 
sala de aula; 

 Exprime as suas opiniões; 

 Demonstra interesse e empenho; 

 Permanece atento e concentrado; 

O aluno não intervém no 
processo ensino 

aprendizagem, dentro 
dos parâmetros 

definidos; 

O aluno revela  atitudes e 
valores que lhe permitem 

algum progresso no 
processo ensino/ 
aprendizagem; 

O aluno revela atitudes e 
valores que lhe 

permitiram progresso no 
processo ensino/ 
aprendizagem; 

O aluno revela atitudes e 
valores que lhe permitem 

um progresso 
significativo no processo 
ensino/ aprendizagem; 

 
Nota (*) Será privilegiado no caso dos alunos com problemas do espectro do autismo e outras deficiências impeditivas da avaliação dos restantes itens  
 

 

AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS - ALUNOS NEEP/CURRÍCULO ESPECÍFICO INDIVIDUAL (CEI) – 2º E 3º CICLO 
 

CONHECIMENTO % PARÂMETROS / COMPETÊNCIAS 
NÍVEL 1 

0 - 19 

NÍVEL 2 

20 - 49 

NÍVEL 3 

50 - 69 

NÍVEL 4 

70 - 89  

NÍVEL 5 

90 - 100 

 
SABER 

Conhecimentos e 
Competências 

adquiridas 
 

20% 

 Interioriza as aprendizagens 
elementares; 

 Domina os conceitos básicos; 

 Adquire novas aprendizagens com base 
em inter-relações de conteúdos; 

 Aplica as aprendizagens 
 

O aluno não adquire 
conhecimentos nem 

desenvolve competências, 
não havendo progresso na 

aprendizagem; 

O aluno adquire 
alguns 

conhecimentos e 
desenvolve algumas 

competências, 
havendo algum 

progresso na 
aprendizagem; 

O aluno adquire 
conhecimentos e 

desenvolve 
competências, com 

ajuda, o que se 
reflete no progresso 

da aprendizagem; 

O aluno revela 
facilidade na aquisição 

de conhecimentos, 
desenvolvendo 

competências, o que se 
reflete no progresso da 

aprendizagem; 

O aluno adquire com 
facilidade 

conhecimentos e 
desenvolve com à 

vontade 
competências, fruto 

do seu empenho, 
interesse e 
autonomia; 

 
SABER FAZER 
Capacidades e 

Aptidões 

20 % 

 Exprime-se oralmente e por escrito com 
correção; 

 Utiliza com correção materiais 
específicos das áreas curriculares; 

 Utiliza os meios de expressão 
adequadamente; 

 Consulta e utiliza diferentes fontes de 
informação; 

De acordo com as 
capacidades e aptidões do 
aluno não se verifica um 

desenvolvimento na 
aprendizagem de acordo 

com os parâmetros 
definidos; 

De acordo com as 
capacidades e 

aptidões do aluno, 
verifica-se algum 

desenvolvimento na 
aprendizagem de 

acordo com os 
parâmetros 
definidos; 

De acordo com as 
suas capacidades e 
aptidões, o aluno 

revela algum 
progresso na 

aprendizagem; 

De acordo com as suas 
capacidades e aptidões, 

o aluno revela 
progresso na 

aprendizagem; 

De acordo com as 
suas capacidades e 
aptidões, o aluno 

revela um progresso 
significativo na 
aprendizagem; 
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CONHECIMENTO % PARÂMETROS / COMPETÊNCIAS 
NÍVEL 1 

0 - 19 

NÍVEL 2 

20 - 49 

NÍVEL 3 

50 - 69 

NÍVEL 4 

70 - 89  

NÍVEL 5 

90 - 100 

SABER SER* 
Atitudes e Valores 

60% 

 

 Colabora ativamente nos trabalhos de 
grupo e/ou turma; 

 Realiza as tarefas propostas; 

 Respeita os colegas; 

 Respeita os professores; 

 Respeita as regras de funcionamento da 
sala de aula; 

 Exprime as suas opiniões; 

 Demonstra interesse e empenho; 

 Permanece atento e concentrado; 

O aluno não intervém no 
processo ensino 

aprendizagem, dentro dos 
parâmetros definidos; 

O aluno intervém, 
algumas vezes, no 
processo ensino 
aprendizagem, 

dentro dos 
parâmetros 
definidos; 

O aluno revela 
atitudes e valores que 
lhe permitem algum 

progresso no 
processo ensino/ 

aprendizagem; 

O aluno revela atitudes 
e valores que lhe 

permitem progresso no 
processo ensino/ 

aprendizagem; 

O aluno revela 
atitudes e valores 

que lhe permitem um 
progresso 

significativo no 
processo ensino/ 
aprendizagem; 

 
Nota (*) Será privilegiado no caso dos alunos com problemas do espectro do autismo e outras deficiências impeditivas da avaliação dos restantes itens  
 

 

AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa. A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos 
progressos realizados pela criança, ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, centrados sobre o modo como a 
criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento ou resolve problemas. 

Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração a idade e as características desenvolvimentais das crianças, assim como a articulação 
entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem. 

A avaliação na educação pré-escolar é feita através da avaliação individual das crianças e deverá ter em atenção os seguintes critérios: 

 A assiduidade e pontualidade; 

 O empenho, interesse, motivação na realização de tarefas; 

 A autonomia; 

 A cooperação; 

 A iniciativa; 

 O respeito pelas regras estabelecidas; 
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 A criatividade; 

 Aquisição de aprendizagens/competências nas diferentes Áreas de Conteúdo e respetivos Domínios (OCEPE); 

 Outras específicas estabelecidas no projeto educativo e/ou projeto curricular de grupo e no PEI. 

As menções qualitativas a utilizar são as seguintes: 

 

AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 1º CICLO 
Tal como o disposto no nº 1 do art. 23º do Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, a avaliação “(…) constitui um processo regulador do ensino, 
orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno.”Ainda segundo o mesmo 
artigo, a avaliação visa: 

a) “(…) a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição 

do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico (…)”; 

b) “(…) melhorar o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem” 

c) “(…) conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados.” 

Conclui-se, assim, que a avaliação não só deve fazer parte do quotidiano da prática educativa, enquanto elemento integrante e regulador das 
aprendizagens, ao nível das diversas áreas e domínios dos saberes, como também deve ter por função estimular o sucesso de todos os alunos, 
fomentar a autoconfiança e contemplar os vários ritmos de aprendizagem, devendo incidir sobre as capacidades a desenvolver e os conhecimentos 
a adquirir. 

INFORMAÇÃO AVALIATIVA 

Os resultados da avaliação formativa nas disciplinas serão expressos de forma descritiva e/ou através da notação. 

A notação a inscrever nos testes do 1º Ciclo consta do Regulamento Interno, a saber: 

 

Adquirido Emergente Não adquirido 

Desenvolve com eficácia as competências 
definidas para a sua faixa etária 

Em processo de aquisição das competências 
definidas para a sua faixa etária 

Não adquiriu as competências definidas para 
a sua faixa etária 
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de 0 a 49% Insuficiente 

de 50 a 69% Suficiente 

de 70 a 89% Bom 

de 90 a 100% Muito Bom 

Os resultados da avaliação sumativa serão sempre expressos de forma descritiva em todas as disciplinas, tendo por base os resultados da 
operacionalização dos Critérios de Avaliação nos termos do seguinte quadro: 
 

Notação Descrição por área curricular 

Insuficiente 
0% a 49% 

O(A) aluno(a) revela acentuadas dificuldades na compreensão, aquisição, mobilização e aplicação de conhecimentos (a especificar…) e 

não desenvolveu capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados. 

Revela (a maior parte das vezes) grande falta de interesse, de empenho, de responsabilidade, de autonomia e de sociabilidade. 

O(A) aluno(a) revela muitas dificuldades na compreensão, aquisição, mobilização e aplicação de conhecimentos (a especificar…) e não 

desenvolveu capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados. 

Revela (a maior parte das vezes) falta de interesse, de empenhamento, de responsabilidade, de autonomia e de sociabilidade. 

Suficiente 
50% a 69% 

O(A) aluno(a) consegue compreender, adquirir, mobilizar e aplicar alguns conhecimentos (a especificar…) e desenvolveu algumas 

capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados. 

Revela algum interesse, é empenhado, responsável, tem alguma autonomia e é sociável. 

Bom 
70% a 89% 

O(A) aluno(a) revela facilidade na compreensão, aquisição, mobilização e aplicação dos conhecimentos (especificar…) e desenvolveu 

muitas capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados. 

Revela interesse, empenhamento, responsabilidade, autonomia e sociabilidade. 

Muito Bom 
90% a 
100% 

O(A)   aluno(a)   revela   muita   facilidade   na   compreensão,   aquisição, mobilização e aplicação dos conhecimentos (a especificar…) e 

desenvolveu todas as capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados. 

Revela  muito  interesse,  empenho,  é  muito  responsável,  autónomo  e sociável. 
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AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 2º CICLO 
 

CONHECIMENTO PARÂMETROS / INDICADORES NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

 
SABER 

Conhecimentos e 
Competências adquiridas 

 

 Interioriza as aprendizagens elementares; 

 Domina os conceitos básicos; 

 Relaciona as aprendizagens adquiridas; 

 Adquire novas aprendizagens com base em 
inter-relações de conteúdos; 

 Adequa e adapta as aprendizagens; 

 Identifica e analisa estratégias de estudo. 

O aluno não adquire e, 
por isso, não 

desenvolve qualquer 
competência definida 
no Projeto Curricular 

de Turma; 

O aluno não adquire 
conhecimentos nem 

desenvolve 
competências, não 
havendo progresso 
na aprendizagem; 

Adquire 
conhecimentos e 

desenvolve 
competências o que 

se reflete no 
progresso da 

aprendizagem; 

Revela facilidade na 
aquisição de 

conhecimentos, 
desenvolvendo 

competências o que 
se reflete no 
progresso da 

aprendizagem; 

Adquire com 
facilidade 

conhecimentos e 
desenvolve com à 

vontade 
competências, fruto 

do seu empenho, 
interesse e 
autonomia; 

 
SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 
 

 Escolhe estratégias adequadas à resolução 
dos problemas; 

 Exprime-se oralmente e por escrito com 
correção; 

 Utiliza com correção materiais específicos 
das áreas curriculares; 

 Aplica corretamente as técnicas estudadas; 

 Utiliza os meios de expressão 
adequadamente; 

 Aplica conceitos estudados em situações 
concretas de trabalho; 

 Identifica problemas e apresenta estratégias 
de remediação; 

 Conceptualiza, realiza e avalia projetos; 

 Consulta e utiliza diversas fontes de 
informação. 

De acordo com os 
parâmetros definidos, 

o aluno apresenta 
défice ao nível das 

capacidades e 
aptidões; 

De acordo com as 
capacidades e 

aptidões do aluno 
não se verifica um 

desenvolvimento na 
aprendizagem de 

acordo com os 
parâmetros 
definidos; 

Escolhe, aplica e 
utiliza a informação / 

técnicas de forma 
correta; 

Revela progresso na 
aprendizagem; 

Revela autonomia e 
segurança na 

escolha, aplicação e 
utilização da 

informação e das 
técnicas o que se 

reflete no progresso 
da aprendizagem; 

O aluno é autónomo 
e seguro na escolha, 
aplicação e utilização 

da informação e 
técnicas. O 

progresso na 
aprendizagem é 
ativo e contínuo; 

SABER SER 
Atitudes e Valores 

 

 Colabora ativamente nos trabalhos de grupo 
e/ou turma; 

 Responsabiliza-se na realização de tarefas; 

 Respeita a opinião dos outros; 

 Exprime e justifica as suas opiniões; 

 Revela organização e método de trabalho; 

 Manifesta espírito de interajuda. 

 

O aluno não revela 
atitudes e valores 

adequados ao 
processo ensino-
aprendizagem; 

O aluno não 
intervém no 

processo ensino 
aprendizagem, 

dentro dos 
parâmetros 
definidos; 

O aluno revela 
consciência cívica, 

participando no 
processo ensino 
aprendizagem; 

O aluno tem 
consciência cívica, 

participando 
ativamente no 

processo ensino 
aprendizagem; 

O aluno é seguro e 
autónomo, 
revelando 

maturidade no 
processo ensino 
aprendizagem; 
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AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 3º CICLO 
 

CONHECIMENTO PARÂMETROS / INDICADORES NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

SABER 
Conhecimentos e 

Competências adquiridas 

Interioriza as aprendizagens elementares; 

 Domina os conceitos básicos; 

Relaciona as aprendizagens adquiridas; 

Adquire novas aprendizagens com base em 
inter-relações de conteúdos; 

Adequa e adapta as aprendizagens; 

Identifica e analisa estratégias de estudo. 

O aluno não adquire 
e, por isso, não 

desenvolve qualquer 
competência 

definida no Projeto 
Curricular de Turma; 

O aluno não adquire 
ainda as 

competências 
necessárias para a 

progressão na 
aprendizagem; 

O aluno adquiriu/ 
desenvolveu 

algumas 
competências que 

lhe permitiram 
certos progressos no 

processo ensino-
aprendizagem; 

O aluno revela 
facilidade na 

aquisição/ 
desenvolvimento de 

competências 
refletindo-se no 
processo ensino-
aprendizagem; 

O aluno adquire e 
desenvolve 
eficazmente 

competências, fruto 
do seu empenho, 

interesse e 
autonomia; 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Escolhe estratégias adequadas à resolução de 
problemas; 

Exprime-se oralmente e por escrito com 
correção; 

Utiliza com correção materiais específicos das 
áreas curriculares; 

Aplica corretamente os métodos e as técnicas 
estudadas; 

Utiliza os meios de expressão adequadamente; 

Aplica conceitos estudados em situações 
concretas de trabalho; 

Identifica problemas e apresenta estratégias 
de remediação; 

Conceptualiza, realiza e avalia projetos; 

Consulta e utiliza diversas fontes de 
informação. 

De acordo com os 
parâmetros 

definidos, o aluno 
apresenta défice ao 

nível das 
capacidades e 

aptidões, por falta 
de empenhamento; 

De acordo com os 
parâmetros 

definidos, o aluno 
apresenta relativo 

desenvolvimento das 
capacidades e 

aptidões, embora 
ainda não sejam as 
necessárias para a 

sua progressão; 

De acordo com os 
parâmetros 

definidos, o aluno 
apresenta algum 

desenvolvimento das 
capacidades e 

aptidões; 

De acordo com os 
parâmetros 

definidos, o aluno 
revela facilidade no 

desenvolvimento das 
capacidades e 

aptidões; 

De acordo com os 
parâmetros 

definidos, o aluno 
demonstra rigor no 

desenvolvimento das 
capacidades e 

aptidões; 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Colabora ativamente nos trabalhos de grupo 
e/ou turma; 

Responsabiliza-se na realização de tarefas; 

Respeita a opinião dos outros; 

Exprime e justifica as suas opiniões; 

Revela organização e método de trabalho; 

 Manifesta espírito de interajuda. 

O aluno não revela 
atitudes e valores 

adequados ao 
processo ensino-
aprendizagem; 

O aluno não revela 
um envolvimento 
suficiente ao nível 

das atitudes e 
valores no processo 

ensino-
aprendizagem; 

O aluno apresenta 
atitudes e valores 

que se adequam, ao 
processo ensino-
aprendizagem; 

O aluno apresenta 
atitudes e valores 

muito adequados no 
processo ensino-
aprendizagem; 

O aluno apresenta 
atitudes e valores 

bastante adequados 
no processo ensino-

aprendizagem; 
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AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA DO 2º CICLO 
 

 

CONHECIMENTO PORT ING HGP MAT CN EV ET EM EF (1) EMRC 

SABER 
Conhecimentos 

adquiridas 
80% 80% 80% 80% 80% 75% 75% 75% 

20% 

60% 
SABER FAZER 
Capacidades e 

Aptidões 
40% 

SABER SER 
Atitudes e 

Valores 
20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 40% 40% 

 

 (1) Para os alunos com atestado médico temporário as atribuições percentuais serão as seguintes: 
• SABER - Conhecimentos e Competências adquiridas: 70% 
• SABER FAZER - Capacidades e Aptidões: 0 % 
• SABER SER - Atitudes e Valores: 30% 

 
Os critérios específicos de avaliação estão disponíveis para consulta em http://agcolmeias.com/portal/ no início do ano letivo. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://agcolmeias.com/portal/
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AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA DO 3º CICLO 

CONHECIMENTO PORT ING FR ESP HIST GEOG MAT CN FQ EV ET EF (1) TIC EMRC 

SABER 
Conhecimentos 

adquiridas 
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

20% 40% 

60% 
SABER FAZER 
Capacidades e 

Aptidões 
45% 40% 

SABER SER 
Atitudes e 

Valores 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 35% 20% 40% 

 

 (1) Para os alunos com atestado médico temporário as atribuições percentuais serão as seguintes: 
• SABER - Conhecimentos e Competências adquiridas: 70% 
• SABER FAZER - Capacidades e Aptidões: 0 % 
• SABER SER - Atitudes e Valores: 30% 
 

Os critérios específicos de avaliação estão disponíveis para consulta em http://agcolmeias.com/portal/ no início do ano letivo. 
 

AVALIAÇÃO – PONDERAÇÃO (2º E 3º CICLOS) 

Nos 2º e 3º Ciclos a ponderação na avaliação a observar nos respetivos períodos é: 

1º Período 100% da avaliação obtida através dos instrumentos de avaliação do 1º período. 

2º Período 
40% da avaliação obtida dos instrumentos de avaliação do 1º período + 60% da avaliação obtida dos instrumentos de avaliação do 
2º período. 

3º Período 
25% da avaliação obtida dos instrumentos de avaliação do 1º período + 35% da avaliação obtida dos instrumentos de avaliação do 
2º período + 40% da avaliação obtida dos instrumentos de avaliação do 3º período. 

Nota:  O valor percentual da ponderação deve incidir sobre a classificação obtida pelo aluno nos diferentes domínios, e não sobre a classificação 
atribuída pelo professor nos respetivos períodos. 

http://agcolmeias.com/portal/
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AVALIAÇÃO – ALUNOS ABRANGIDOS POR OUTRAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

Educação Especial 

Avaliação dos conhecimentos e capacidades dos alunos  

Os critérios de avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente (NEEP) estão consignados no respetivo Programa 
Educativo Individual (PEI), de acordo com o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro.  

Condição Especiais de Avaliação para alunos com «Currículo Específico Individual»  

A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, 
alterado pela Lei nº 21/2008, de 12 de maio expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é 
acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do, de acordo com o ponto 4 do artigo 13º do Despacho Normativo 
nº1-F/2016. 

Alunos com Português como língua não materna  

O Conselho Pedagógico ratificará as decisões do Departamento Curricular do 1º Ciclo/Conselho de Turma. 

EFEITOS DA AVALIAÇÃO 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

O desenvolvimento da ação planeada desafia o educador a questionar-se sobre o que as crianças experienciaram e aprenderam, se o que foi 
planeado correspondeu ao pretendido e o que pode ser melhorado, sendo este questionamento orientador da avaliação.  
Avaliar consiste na recolha da informação necessária para tomar decisões sobre a prática. Assim, considera-se a avaliação como uma forma de 
conhecimento direcionada para a ação. Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a evolução da 
sua aprendizagem ao longo do tempo. Refletir sobre esses progressos e o valor que atribui às experiências de aprendizagem das crianças permite ao 
educador tomar consciência das conceções subjacentes à sua intervenção pedagógica e o modo como estas se concretizam na ação. Possibilita-lhe, 
ainda, explicitar o que valoriza e fundamentar as razões das suas opções, junto de outros intervenientes no processo educativo (outros profissionais, 
pais/famílias). Sabendo que os vários intervenientes podem ter valores e conceções diversos, a sua explicitação pode fundamentar um diálogo 
construtivo e formativo para todos.  
A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem.  
A avaliação na educação pré-escolar é contextualizada (baseada em registos de observação e recolha de documentos situados no contexto), 
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significativa e realizada ao longo do tempo, em situações reais. Esta forma de avaliar tem particular importância na educação pré-escolar, em que, 
fazendo parte integrante e fundamental do desenvolvimento curricular, é inseparável da prática educativa. 

ENSINO BÁSICO 

A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo, progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha 
adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas para cada ciclo de ensino. 
 

CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO E DE APROVAÇÃO (conforme artigo 21º do Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril) 

1. A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa através das menções, 
respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada Ciclo. 

2. A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a retenção considerada excecional. 

3. A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de 
apoio face às dificuldades detetadas. 

4. Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do nº 4 do artigo 21º da Lei nº 51/2012, de 5 de 
setembro. 

5. A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor titular de turma, no 1º Ciclo, ou o 
conselho de turma, nos 2º e 3º Ciclos, considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com 
sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número seguinte. 

6. No final de cada um dos Ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de 
provas de equivalência à frequência, e, no 9º ano, das Provas finais de Ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver 
numa das seguintes condições: 

a) No 1º Ciclo, tiver obtido: 

i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Português Língua Não Materna (PLNM) ou Português Língua Segunda (PL2) e de 
Matemática; 

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes 
disciplinas; 
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b) Nos 2º e 3º Ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou Português Língua Não Materna (PLNM) ou Português Língua Segunda 
(PL2) e de Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

7. No final do 3º Ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados 
implica a sua não aprovação neste Ciclo. 

8. As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1º Ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1º Ciclo e 2º Ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa 
e de oferta complementar, nos três Ciclos do ensino básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de Ciclo. 

9. No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas, nos termos do disposto no nº 4 

10. Um aluno retido nos 1º, 2º ou 3º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão do Diretor, sob proposta do professor 
titular de turma. 

11. A retenção em qualquer ano de um dos Ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do currículo do respetivo ano de 
escolaridade. 

NORMAS DE TRANSIÇÃO E DE RETENÇÃO 
 

ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO – 1.º CICLO 
1.°/ 2.º / 3.º ANOS 

1.  No 1.ºano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas. 

2. No final dos 2º e 3ºanos de escolaridade, o aluno não progride e atribui-se a menção de Não Transitou se: 

a) Tiver obtido menção “Insuficiente” nas disciplinas de Português e Matemática, ou Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 
“Insuficiente” em duas das restantes disciplinas consideradas para efeitos de progressão. 
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Exemplos de aplicação 

b) O Professor Titular de Turma deverá ponderar a transição ou não analisando os seguintes aspetos: 

i) A decisão de não transição é de caráter pedagógico e deve ser tomada não apenas tendo em conta a não realização das aprendizagens 
essenciais previstas para esse ano mas, também, ponderando o fato da retenção não se afigurar eficaz para o percurso escolar do 
aluno; 

ii) Evolução do aluno; 

iii) Domínio da língua portuguesa; 

iv) Desempenho de atitudes como cidadão ativo e responsável (assiduidade, cumprimento de regras e normas estabelecidas no 
regulamento interno, comportamento, respeito no relacionamento com os outros); 

v) Atitudes demonstradas no Apoio ao Estudo; 

vi) Atitudes e valores na disciplina de Educação Para a Cidadania (Oferta Complementar); 

vii) Percurso escolar: idade e retenções; 

viii) Necessidades educativas especiais (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro); 

ix) Necessidades educativas. 

Só haverá lugar a retenção nos 2.º e 3.º anos quando, conforme o referencial estabelecido nas alíneas anteriores, do ponto 2, após um 
acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio para garantir o seu acompanhamento face às 
primeiras dificuldades detetadas, o professor titular da turma, em articulação com o Conselho de Docentes, decida que a retenção desse aluno é 
mais benéfica para o seu progresso. 

DISCIPLINAS COM MENÇÃO “INSUFICIENTE” EFEITOS 

Português+ Matemática (3.ºano) Não Transita 

Português+ Estudo do Meio + Inglês (3.ºano) Não Transita 

Matemática+ Estudo do Meio + Inglês (3.ºano) Não Transita 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 81 
 

ANOS NÃO TERMINAIS DE CICLO – 2.º e 3.º CICLOS 
5.°/ 7.º / 8.º ANOS 

O aluno transita para o ano seguinte, a não ser que o Conselho de Turma, por consenso (2/3), delibere a retenção, fundamentando em eventuais 
vantagens pedagógicas para o aluno. A fundamentação não pode assentar no número de níveis negativos obtidos pelo aluno. 

O Conselho de Turma deverá ponderar a transição ou não analisando os seguintes aspetos: 

x) Percurso escolar do aluno: retenções; idade 

xi) Evolução do aluno; 

xii) Domínio da língua portuguesa; 

xiii) Distanciamento entre os conhecimentos e capacidades desenvolvidas e as definidas para o final de ciclo - lógica de ciclo; 

xiv) Atitudes demonstradas no Apoio ao Estudo, no 2.º ciclo, e nas atividades de apoio educativo, no 3.º ciclo (e o seu reflexo no desempenho das 
várias disciplinas); 

xv) Atitudes e valores como cidadão ativo e responsável (assiduidade, cumprimento de regras e normas estabelecidas no regulamento interno, 
comportamento, respeito no relacionamento com os outros e desempenho na disciplina de Formação Integral do Aluno (FIA);  

vii) Necessidades educativas especiais (Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro). 

A decisão de transição/não transição do alunos deverá resultar de um consenso dos membros que integram o Conselho de Turma. Se tal se 
verificar impossível terá de ser recorrer à votação. Nenhum dos membros se poderá abster. A votação é nominal sendo registados os votos a 
favor e contra e as deliberações são tomadas por maioria absoluta (50% + 1). Em caso de empate o Diretor de Turma tem voto de qualidade. Na 
ata devem ficar registadas as deliberações e a respetiva fundamentação. 
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DELIBERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

1º Ciclo: 

1. As deliberações do conselho de docentes devem resultar do consenso dos professores que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de 
votação, quando se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso. 

2.  No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de docentes devem votar nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo 
registado em ata o resultado da votação.  

3. A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o presidente do conselho de docentes, designado entre os membros, voto de qualidade em 
caso de empate. 

2º e 3º Ciclo: 

1. As deliberações do conselho de turma devem resultar do consenso dos professores que o integram, tendo em consideração a referida situação 
global do aluno (nº 3 do artigo 23º do Despacho normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril). 

2. Quando se verificar a impossibilidade de obtenção de consenso, admite-se o recurso ao sistema de votação, em que todos os membros do 
conselho de turma votam nominalmente, não havendo lugar a abstenção e sendo registado em ata o resultado dessa votação (nº 4 do artigo 23º 
do Despacho normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril). 

3. A deliberação é tomada por maioria absoluta, tendo o presidente do conselho de turma voto de qualidade, em caso de empate (nº 5 do artigo 23º 
do Despacho normativo nº 1-F/2016, de 5 de abril). 

PERFIL DA CRIANÇA À SAÍDA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
O perfil da criança na Educação Pré-escolar não serve para definir objetivos e metas de aprendizagem a atingir, mas sim representa uma referência 

para situar e descrever o que a criança aprendeu e a evolução dessa aprendizagem, ou ainda para alertar o educador da necessidade de reformular a 

sua intervenção, de modo a incentivar os progressos de todas as crianças. Os ritmos de desenvolvimento das crianças são diferentes, o que interessa 

são os progressos que elas fazem. A aprendizagem da criança não tem que dar resposta a normas estabelecidas e definidas previamente. 

(1) Na área de formação pessoal e social 

Interagir com o (s) adulto (s) e com os seus pares; 
Resolver os seus conflitos; 
Compreender/expressar os sentimentos (auto consciência); 
Responsabilizar-se; 
Ser autónoma funcionalmente; 
Ter iniciativa e resolver problemas; 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 83 
 

(2) Na área da expressão e da comunicação 

Ao nível do domínio da Educação Física, revelar controlo ao nível motor, quer na motricidade global, quer na motricidade fina;  
Orientar-se no espaço e no tempo; 
Ao nível do domínio da Educação Artística: 
Subdomínio das Artes Visuais - representar criativamente, quer graficamente quer tridimensionalmente; 
Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro - realizar atividades/tarefas, desde o jogo simbólico ao jogo dramático; 
Subdomínio da Educação Musical - distinguir e identificar sons e timbres, ritmo, e recriar musicalmente; 
Subdomínio da Dança - desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os outros. 
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita - deve revelar compreensão e comunicar verbalmente; reconhecer a emergência da leitura e da 
escrita, ao nível da sua funcionalidade e do seu funcionamento; mostrar gosto por estas formas de expressão; 
Domínio da Matemática - relacionar-se e orientar-se espacialmente, identificar e utilizar a sequência e a duração temporal, padrões e relações, 
número/quantidade; 

(3) Na área do conhecimento do mundo 

Descobrir-se a si mesmo e aos outros, revelando saberes sociais; 
Identificar e relacionar dados sobre a família/casa/comunidade, sobre as ciências e ambiente; 
Construir uma atitude de pesquisa, centrada na capacidade de observar, no desejo de experimentar, na curiosidade de descobrir numa perspetiva 
crítica e de partilha do saber. 

PERFIL DO ALUNO – 1º CICLO 
SABER/SABER FAZER 
 

 Possuir conhecimentos basilares que permitam o prosseguimento de estudos; 

 Ter capacidades de raciocínio, interpretação, memória, espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética; 

 Compreender diferentes intencionalidades comunicativas e saber utilizá-las em diferentes contextos; 

 Conhecer os valores caraterísticos da identidade, língua, história e cultura portuguesa;  

 Demonstrar responsabilidade e capacidade de intervenção na vida da comunidade educativa;  

 Apresentar desenvolvimento físico-motor, tanto nas atividades manuais como na educação artística; 

 Demonstrar formação equilibrada e relacionada entre o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do 

quotidiano. 
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SABER SER 
 

 Possuir consciência aberta à realidade concreta numa perspetiva de humanismo universalista, de respeito, de solidariedade e de 

cooperação; 

 Apresentar maturidade cívica e sócio afetiva, atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano familiar, quer no da 

intervenção consciente e responsável na realidade circundante;  

 Respeitar as regras estipuladas no RI; 

 Assumir um comportamento/atitude facilitadora da aprendizagem.  

PERFIL DO ALUNO – 2º CICLO 
SABER/SABER FAZER 

 Utilizar corretamente a língua portuguesa em todas as disciplinas. 

 Compreender diferentes intencionalidades comunicativas e saber utilizá-las em diferentes contextos. 

 Produzir textos simples escritos de diferentes categorias e géneros, com objetivos críticos, pessoais ou criativos. 

 Utilizar corretamente a linguagem específica de cada disciplina: designações e conceitos. 

 Interpretar documentos: dados, tabelas, gráficos, textos, imagens e mapas. 

 Interpretar problemas e selecionar estratégias adequadas de resolução. 

 Utilizar, adequadamente, técnicas e meios de expressão. 

 Desenvolver a sensibilidade, o espírito crítico, a criatividade, a curiosidade científica e as capacidades de expressão. 

 Apresentar de forma autónoma justificações adequadas para conclusões e para propriedades simples. 

 Conhecer um resultado, mas sem que lhe seja exigida qualquer justificação ou verificação concreta. 

 Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 
 
SABER SER 

 Ser tolerante com os outros, valorizando o sentido de justiça e o respeito. 

 Reconhecer e aceitar diferenças culturais. 

 Respeitar, apreciar e cooperar na conservação do ambiente e dos espaços. 

 Valorizar o desporto e a atividade física. 

 Assumir uma postura crítica construtiva. 

 Assumir um comportamento e/ou atitude facilitadora da aprendizagem. 

 Reconhecer a dignidade e importância de todas as tarefas escolares. 
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 Reconhecer a autoridade dos adultos. 

 Ser autónomo e responsável na organização das suas atividades e materiais. 
 Respeitar as regras estipuladas no Regulamento Interno. 

PERFIL DO ALUNO – 3º CICLO 
SABER/SABER FAZER 

 Utilizar corretamente a língua portuguesa em todas as disciplinas. 

 Compreender diferentes intencionalidades comunicativas e saber utilizá-las em diferentes contextos. 

 Produzir textos escritos de diferentes categorias e géneros, com objetivos críticos, pessoais ou criativos. 

 Utilizar corretamente a linguagem específica de cada disciplina: designações e conceitos.  

 Interpretar documentos: dados, tabelas, gráficos, textos, imagens e mapas. 

 Interpretar problemas e selecionar estratégias adequadas de resolução. 

 Utilizar, adequadamente, técnicas e meios de expressão. 

 Desenvolver a sensibilidade, o espírito crítico, a criatividade, a curiosidade científica e as capacidades de expressão. 

 Promover a autonomia pessoal através do desenvolvimento das capacidades de análise e síntese, de raciocínio fundamentado e de escolha 
baseada em critérios éticos e estéticos. 

 Justificar de forma simples um enunciado, evocando conhecimentos adquiridos. 

 Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 

 Utilizar de forma adequada as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 
 

SABER SER 

 Colaborar na adaptação dos mais novos. 

 Participar ativamente nas iniciativas de defesa do meio-ambiente. 

 Ser ativo, colaborante, dinamizador e responsável nas iniciativas curriculares.  

 Ser autónomo. 

 Ser tolerante perante ideias diferentes, saber discuti-las civilizadamente, argumentá-las e respeitá-las. 

 Começar a definir perspetivas futuras de prosseguimento de estudos ou de integração no mercado de trabalho. 

 Respeitar as diferenças. 

 Valorizar o desporto e a atividade física. 

 Assumir um comportamento e/ou atitude facilitadora da aprendizagem. 

 Reconhecer a dignidade e importância de todas as tarefas escolares. 

 Reconhecer a autoridade dos adultos. 
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 Ser autónomo e responsável na organização das suas atividades e materiais. 

 Respeitar as regras estipuladas no Regulamento Interno. 

DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA (REFORÇO CURRICULAR E COMPENSAÇÃO EDUCATIVA)  
 

Estratégias e modalidades de apoio a Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEEP) 
A cultura pedagógica parece-nos que continua, muitas vezes, excessivamente atenta à forma como se ensina e pouco atenta à forma como se 
aprende. Em muitas situações de aprendizagem sobrevaloriza-se em excesso os produtos, subalternizando-se os processos de aprendizagem. O 
conhecimento dos processos, através dos quais os alunos experimentam dificuldades ou sucessos nas tarefas de aprendizagem parece ser a forma 
mais eficaz de regulação do seu percurso educativo. As respostas agora enunciadas, são meios, técnicas e instrumentos formais de prática e atuação 

que podem ser utilizados no território em que se desenvolve a ação pedagógica ou em contextos associados que direta ou indiretamente tenham a 
ver com o percurso escolar do aluno. Por outro lado, cabe esclarecer que o apoio ao aluno deve, em absoluto, ser estruturado dentro da sala de aula 
e no desenvolvimento de outras atividades e só em circunstâncias muito específicas e particulares (relacionadas com deficiências de ordem sensorial 
ou motora ou com alunos que vêm de um país que não de língua portuguesa) se deve recorrer ao apoio individualizado fora da sala de aula. 

Por outro lado, cabe também à escola um papel importante ao nível da definição das áreas fortes destes alunos, permitindo-lhe traçar percursos 
educativos ou áreas vocacionais ou profissionais, encaminhando-os para a vida ativa. 

Numa tipologia de integração/inclusão dos alunos com NEEP, de acordo com o definido no Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, é necessário 
determinar as linhas orientadoras de atuação face a alunos referenciados que requerem uma programação educativa adequada às suas 
características e necessidades. Estes são alunos, cujo perfil de funcionalidade definido por referência à CIF – Classificação Internacional de 
Funcionalidade – constituem o público alvo da Educação Especial. Este grupo é composto por um número de alunos que requer uma intervenção 
muito estruturada e especializada, em termos de respostas educativas. 

As respostas 

Partindo da caraterização supra referida é possível encontrar no Agrupamento alunos com diferentes tipos de NEE. (Necessidades Educativas 
Especiais): 

A) Alunos que apresentam problemas de aprendizagem mais ou menos acentuados – as chamadas dificuldades de aprendizagem (D.A.) 
B) Alunos com limitações significativas ao nível da atividade e participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais, que constituem o público alvo da Educação Especial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro. 
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A) Alunos que apresentam problemas de aprendizagem mais ou menos acentuados – as chamadas dificuldades de aprendizagem (D.A.) 

A este nível o nosso Agrupamento congrega um conjunto variado de alunos que, no seu todo, apresentam as seguintes características: acentuadas 
dificuldades de aprendizagem resultantes de vários handicaps; dificuldades ao nível do raciocínio lógico-operatório e categorial (memorização); 
desenvolvimento intelectual global inferior à idade cronológica do aluno; insuficiências várias em termos de expressão oral, escrita e aptidões 
básicas; compreensão auditiva; incapacidade básica de leitura, cálculo e raciocínio matemático; perturbações emocionais graves; falta de segurança 
e confiança; baixa auto estima; distúrbios de personalidade, etc. 

Como resposta adequada às diferentes situações, o Agrupamento deverá enquadrar os alunos: 

1. Em diversos planos de compensação educativa, em particular: 
a) ensino diferenciado no interior da sala de aula; 
b) grupo de nível de carácter temporário; 
c) diferentes modos de organização e gestão dos espaços e tempos letivos; 
d) programas específicos elaborados pelo professor da área disciplinar ou disciplina; 
e) programas interdisciplinares, propostos pelo Diretor de Turma; 
f) programas de entreajuda de alunos do mesmo ou de diferentes níveis de ensino; 
g) programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e aconselhamento do aluno; 
h) programas específicos de ocupação dos tempos livres; 
i) programas de “aprender a aprender”; 

j) programa de Apoio ao Estudo. 
 

2. Propondo programas de recuperação individualizados e apropriados à natureza de cada caso esgrimindo metodologias, estratégias, 
instrumentos avaliativos e práticas educativas que permitam superar positivamente os seus handicaps e dificuldades. 

3. Acompanhamento e/ou avaliação psicológica. 

4. A possibilidade de melhoria das condições de aprendizagem através do seu enquadramento em diversos programas e projetos de 
enriquecimento curricular (aplicar o crédito horário para apoio pedagógico, em atividades que decorram de projetos, devidamente 
estruturados e com fins educativos e que possam criar situações de aprendizagem favoráveis ao desenvolvimento e reequilíbrio do aluno, 
por exemplo ligados às TIC, ao meio local, às artes, clubes temáticos, etc.). 

5. Na base da autonomia das escolas, o desenvolvimento de projetos e experiências pedagógicas que, ao fomentarem a cooperação entre 
alunos, a abertura ao meio e a diversificação de tarefas, poderão contribuir de forma decisiva para a diminuição do insucesso escolar. É o 
caso das atividades de enriquecimento curricular. 
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Estas modalidades e estratégias de apoio pedagógico são concebidas e concretizadas tendo em conta as necessidades educativas dos alunos, os 
recursos da escola, os objetivos a atingir e a análise da relação custo-benefício 

B) Alunos com limitações significativas ao nível da atividade e participação, num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações 
funcionais e estruturais, que constituem o público alvo da Educação Especial, ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro 

O Agrupamento integra, a este nível, alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente que apresentam incapacidade ou 
incapacidades que se refletem numa ou mais áreas de realização de aprendizagens, resultantes de deficiências de ordem sensorial, motora ou 
mental, de perturbações da fala e da linguagem, de perturbações graves da personalidade ou do comportamento ou graves problemas de saúde. 

Face a estas problemáticas, o Agrupamento assegura medidas que lhes permitam atingir um conjunto de aprendizagens e competências, integrando 
os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de janeiro 

Consideramos que para este grupo de alunos, a intervenção da Educação Especial passa pela aplicação das medidas do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 
de janeiro. De entre estas é de referir que a alínea e) Currículo Específico Individual - constitui a resposta educativa adequada para os alunos, cujo 
perfil de funcionalidade aponta para um comprometimento mais acentuado.  

Estes alunos podem ser objeto de: 

1. Integração na classe regular, a tempo pleno. Modalidade de intervenção mais generalizada e que consiste no apoio dado a pequenos 
grupos de alunos através da individualização do ensino e diversificação das estratégias pedagógicas (perspetiva inclusiva - noção de 
que as crianças deficientes devem ter a máxima inserção possível).  

2. Integração em sala de apoio individualizado ou em pequeno grupo - o docente de Educação Especial terá de se desmultiplicar por 
tarefas diversificadas que poderão ir desde a partilha de atividades de ensino e apoio pedagógico fora ou dentro da própria classe, à 
organização de um atelier ou sala de estudo acompanhado, etc. Aqui a integração é a tempo parcial. O Currículo organiza-se em 
termos de aptidões básicas (leitura, escrita, cálculo), funcionais (preparação para a vida ativa) e em termos de inteligência social. 

3. Integração dos alunos em programas de preparação para a vida ativa, com a definição de Planos Individuais de Transição (artigo 14º 
do Decreto-Lei nº 3/2008), como anexo do Programa Educativo Individual, destinados a promover a transição para a vida pós-escolar 
e, sempre que possível, para o exercício de uma atividade profissional com adequada inserção sociofamiliar ou numa instituição de 
caráter ocupacional. Fazer uso de parcerias que a Escola-Sede deve estabelecer com diversas instituições, no sentido de que os alunos, 
a três anos de concluírem a escolaridade obrigatória, frequentem outros espaços de formação exteriores à escola. 

4. Oferecer na escola uma componente de formação vocacional, através da integração destes alunos em oficinas de trabalho, de 
natureza ativa e funcional. 

5. O Regime Educativo Especial permite, ainda, a adaptação das condições em que se processa o ensino-aprendizagem dos alunos com 
NEEP, traduzindo-se nas seguintes medidas: 
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a) Apoio Pedagógico Personalizado; 

b) Adequações Curriculares Individuais; 

c) Adequações no Processo de Matrícula; 

d) Adequações no Processo de Avaliação; 

e) Currículo Específico Individual;  

f) Tecnologias de apoio. 

B. 1 - Currículo Específico Individual (CEI) 

O Currículo Específico Individual (artigo 21º do Decreto-Lei nº 3/2008) pressupõe alterações significativas no currículo comum, podendo as mesmas 
traduzir-se na introdução, substituição e/ou eliminação de objetivos e conteúdos, em função do nível de funcionalidade da criança ou do jovem.  

O Currículo Específico Individual inclui conteúdos conducentes à autonomia pessoal e social do aluno e dá prioridade ao desenvolvimento de 
atividades de cariz funcional centradas nos contextos de vida, à comunicação e à organização do processo de transição para a vida pós escolar. 

Nesta perspetiva, e para este grupo de alunos, pretende-se que as competências a desenvolver e a adquirir tenham a possibilidade de serem 
aprendidas; favoreçam a participação em diferentes ambientes “o convívio social”; possam ser praticadas em situações não escolares e que 
contribuam para que seja reconhecida ao aluno uma maior dignidade, preparando-o para uma participação tão autónoma quanto possível na vida 
familiar, na vida da comunidade, na vida laboral e nas atividades de lazer. 

Os Objetivos 

Todo este processo deve obedecer a uma seleção de estratégias e recursos, indispensáveis à participação, o mais completa possível do aluno, no 
meio educativo comum, quer no plano da socialização, quer a nível da aprendizagem, passando por etapas de avaliação e programação das suas 
necessidades educativas em todos os domínios da vida escolar e social. No fundo, pretende-se que seja elaborado uma programação educativa, 
onde se identifiquem as dificuldades do aluno, os meios e práticas educativas adequadas à aprendizagem e desenvolvimento global. No respetivo 
dossier digital de turma devem ser: 

- identificados e caracterizados os alunos com NEE / NEEP; 
- registados os planos de trabalho e a programação que deve ser concretizada; 
- considerados os tipos e critérios de avaliação de que vão ser objeto, bem como os instrumentos avaliativos a privilegiar; 
- consideradas as modificações ou alterações que visem um maior e melhor desempenho do aluno no que respeita a: 

a) CONTEÚDOS – considerando-os como instrumentos para o desenvolvimento de capacidades; diversificando-os incluindo 
procedimentos, atitudes e valores; priorizando-os atendendo à sua funcionalidade e na medida em que favorecem a auto 
aprendizagem; 
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b) METODOLOGIAS – dar preferência aos enfoques construtivos de aprendizagens significativas; preferir métodos e 
atividades interativas; favorecer a atividade dos alunos estruturando o seu trabalho; favorecer a sua participação e 
normalização programando espaços para atividades diferenciadas dentro da sala;  

c) AVALIAÇÃO – atender mais aos processos do que aos produtos; ampliar os processos, técnicas e estratégias de avaliação; 
adaptar os instrumentos de avaliação em função dos alunos com NEE / NEEP 

Avaliação dos Alunos abrangidos pela Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de janeiro 

O Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de janeiro, ao estabelecer as medidas facilitadoras da integração destes alunos, refere expressamente as seguintes 
atribuições deste serviço: 

1. Proceder à avaliação dos alunos que apresentem uma problemática educativa considerada complexa; 

2. Elaborar, com base nos dados dessa avaliação, o Relatório Técnico-pedagógico; 

3. Indicar, no caso de se tratar de um aluno a incluir na “Educação Especial”, em sede de Programa Educativo Individual (PEI) a 
orientação geral sobre as áreas e conteúdos curriculares desse programa e a indicação dos serviços a que o aluno deve recorrer. 

4. Do Plano de Trabalho de Turma devem constar as medidas, orientações ou decisões em termos de programação educativa individual 
tomadas nos termos dos números anteriores. 

O Programa Educativo procurará sempre satisfazer as necessidades do aluno tendo em conta o seu perfil de funcionalidade. Permite, após a 
definição de determinado perfil, identificar os alvos da intervenção, avaliar continuamente os progressos do aluno e a eficácia de determinada 
intervenção, possibilitando a interdisciplinaridade, tendo sempre em conta os contextos específicos de cada um. 

Regime Educativo Especial 

Despiste de novos casos – PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO – Artº 5º do Decreto-Lei nº 3/2008 

A referenciação efetua-se por iniciativa dos pais ou encarregados de educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros 
técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou jovem ou que tenham conhecimento da eventual existência de necessidades educativas 
especiais. A dita referenciação deve ser dirigida aos Órgãos de Administração e Gestão Escolar da área da residência. Havendo lugar à adoção de 

medidas constantes do Regime Educativo Especial, deve optar-se pelas medidas mais integradoras, de forma a que as condições de frequência se 
aproximem das existentes no regime educativo regular. 
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Docente de Educação Especial 

No quadro da equidade educativa, o docente de Educação Especial deve assegurar que o sistema e as práticas educativas a desenvolver permitam a 
gestão da diversidade, na definição de diferentes estratégias para responder de forma adequada às necessidades educativas dos alunos, numa 
perspetiva de trabalho inclusivo. 

Colaboração dos docentes de apoio com a Escola 

Na colaboração com a Escola são prioritárias as seguintes ações: 

a) Identificação das necessidades de formação dos docentes do ensino regular para a promoção de uma pedagogia diferenciada; 

b) Colaborar no Plano Anual de Atividades, que deverá de forma concisa consagrar a multiplicidade dos apoios educativos a desenvolver 
na Escola. 

c) Colaborar no desenvolvimento das medidas previstas para os alunos. 

Colaboração dos docentes de apoio com os professores 

Com os professores do ensino regular a colaboração a prestar pelo docente de apoio poderá incidir em um ou mais dos seguintes domínios: 

a) Gestão cooperativa em sala de aula; 

b) Aplicação de técnicas de pedagogia diferenciada; 

c) Construção e avaliação de programas individualizados; 

d) Flexibilidade curricular; 

e) Trabalho de projeto; 

f) Preparação de reuniões com os pais. 

Consoante se realize dentro ou fora da turma, o apoio poderá assumir duas modalidades: 

1ª - Dentro da sala de aula, implica a organização e a gestão de um trabalho cooperativo entre os dois professores; 

2ª - Fora da turma, o apoio deverá, sempre que possível, desenvolver-se em pequenos grupos de professores para que se rentabilizem os 
recursos e se promova o diálogo e a reflexão conjunta. 

Prestação de apoio aos alunos 

No apoio aos alunos devem seguir-se as seguintes orientações: 
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a) O apoio aos alunos deve ser, preferencialmente, prestado pelo professor do ensino regular. O docente de apoio deverá, sempre que 
lhe seja solicitado, disponibilizar informação técnica ao professor do ensino regular para que este possa promover as condições 
adequadas à gestão do processo ensino/aprendizagem. 

b) O apoio pode, contudo, ser realizado diretamente ao aluno, no interior da turma. Neste caso, o apoio deve ser realizado durante um 
período de tempo concertado entre os dois docentes. 

c) No caso de alunos com dificuldades nas aprendizagens instrumentais de leitura, escrita ou cálculo, pode prever-se um apoio intensivo, 
designadamente para além do tempo letivo. 

d) Os apoios fora da sala de aula serão sempre de carácter excecional, devendo ser utilizados para o efeito, os momentos em que os 
restantes alunos estão a realizar trabalho individual. 

e) A natureza e o tempo de apoio dedicado a cada aluno devem ser objeto de programação específica e elaborado por todos os 
intervenientes do processo. 

ORIENTAÇÕES PARA APOIOS 

Breve introdução 

Uma das linhas prioritárias de ação educativa do Projeto Educativo é consolidar o sucesso escolar. 

Nesta linha são definidos objetivos e estratégias. Para que essas estratégias não apareçam isoladas é necessário definir uma política de 
implementação e desenvolvimento desses apoios. 

Enquadramento  

O direito ao sucesso no ensino não será conseguido se os alunos forem tratados todos da mesma maneira. Assim, se optássemos por este 
procedimento apenas se aumentariam as desigualdades que eventualmente se verificam. Torna-se pois necessária uma atitude que dê uma resposta 
diferenciada às diversas necessidades dos alunos. A esta resposta chama-se discriminação positiva. Uma das formas práticas de a realizar consiste 
nos apoios e complementos educativos. 

O desenvolvimento dos apoios e complementos educativos é uma tarefa complexa tendo em conta o que exigem em termos de planificação e de 
enquadramento dos recursos materiais e humanos necessários. Qualquer plano de atividades da Escola, qualquer organização dos espaços e dos 
horários da Escola, terá de levar em linha de conta não só “os projetos” e as atividades de complemento curricular mas também, em íntima 
articulação com estas, os apoios e complementos educativos. Isto, por sua vez, exige uma verdadeira capacidade de previsão de necessidades, uma 
vez que muitas das atividades de apoio só se mostrarão necessárias no fim do primeiro período, quando não no final do segundo. Este será um 
domínio em que os órgãos de gestão da escola e os professores responsáveis terão um papel essencial. 
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A forma desses apoios não pode ser, repetindo uma expressão muito utilizada, “mais do mesmo”. Não se podem organizar os apoios como se de 
simples aulas suplementares se tratasse, nas quais o professor se limitasse a expor partes do programa supostamente mais difíceis sem cuidar de 
saber as dificuldades realmente sentidas por cada um dos alunos. Trata-se, antes de mais, de encontrar o modo mais adequado de cada aluno em 
situação de risco vencer as suas dificuldades e resistências, através de um percurso diferido que permita, em momento posterior, uma integração, 
tanto quanto possível plena e a consecução dos objetivos do ensino básico. Se assim não for, não só os alunos como os professores envolvidos 
nessas atividades estarão a perder o seu tempo e a escola a desperdiçar os seus recursos 
As atividades e medidas de apoio e complemento previstas podem ter lugar numa perspetiva disciplinar ou numa perspetiva interdisciplinar e 
transdisciplinar, envolvendo várias disciplinas ou no âmbito de projetos de modo a motivar o aluno a partir dos seus interesses e levando-o assim a 
ultrapassar as suas dificuldades 

O apoio educativo começa no diagnóstico 

Se os apoios consistem em programas de ação adaptados às dificuldades dos alunos, então eles começam pelo diagnóstico das mesmas. É pois 
necessário fazer um diagnóstico adequado, ou o mais rigoroso possível para que o “tratamento” seja eficaz. 

Tradicionalmente considerava-se que as causas residiam inteira e exclusivamente no aluno. Hoje sabe-se que também têm a ver com o seu contexto 
de vida (estatuto sócio económico da família, dimensão do agregado familiar, etc.). Mas não só. As causas do insucesso podem também residir no 
próprio modo de funcionamento da escola e, em particular, da sala de aula. 

Dificuldades de aprendizagem. Tipologias 

As dificuldades de aprendizagem não são incapacidades de aprendizagem, embora muitas vezes sejam olhadas como tal. As dificuldades de 
aprendizagem são essencialmente uma discrepância entre o nível de realização do aluno e as suas capacidades. Para efeitos de sistematização 
distinguem-se três tipos: 

a) Desajustamento à situação escolar: Muitos alunos, embora nos primeiros anos de escolaridade se submetam às regras ou normas de 
funcionamento da sala de aula, aos poucos vão-nas rejeitando ativamente. O resultado é que se tornam incómodos para professores e 
colegas porque perturbam, como é habitual dizer-se, o “normal funcionamento da aula”. 

b) Desajustamento à situação didática: É o caso em que a comunicação professor-aluno não funciona. O aluno não entende o discurso do 
professor. Não consegue seguir os raciocínios deste, não entende a tarefa que o professor lhe coloca. Há uma discrepância entre o 
processo de ensino seguido pelo professor e o processo de aprendizagem do aluno. Essas dificuldades decorrem, principalmente, do 
facto do aluno ter desenvolvido um número limitado de processos cognitivos. 

c) Desajustamento à personalidade do professor: Num gesto, num olhar, numa breve indicação, o professor animado das melhores 
intenções deixa muitas vezes escapar um juízo negativo acerca das capacidades de um aluno. Daí à insegurança, ao desânimo, à rutura 
com um ou outro professor ou até com a escola no seu todo vai um passo. 
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Cada um dos três desajustamentos atrás definidos exige uma resposta diferente, uma estratégia própria. Só desse modo é possível prestar um apoio 
eficaz, que não seja a mera repetição de aulas que já se revelaram ineficazes. 

Princípios de organização     

Entende-se por apoio pedagógico o conjunto de estratégias e atividades concebidas na Escola no âmbito curricular e extracurricular, incluindo 
aquelas que são desenvolvidas no seu exterior, que contribuem para que os alunos adquiram os conhecimentos e as competências e desenvolvam as 
capacidades, atitudes e valores consagrados no currículo em vigor.  

O apoio pedagógico aplica-se, em termos prioritários, aos alunos do ensino básico que cumprem a escolaridade obrigatória e que revelem 
dificuldades ou carências de aprendizagem em qualquer área curricular. 

É necessário reter alguns pontos, com referência especial ao desajustamento do tipo 2, para que a organização de medidas de apoio possa resultar 
em apoio efetivo: 

a) O apoio não começa só quando o aluno frequenta aulas suplementares. Começa muito antes: no registo de informações sobre o 
aluno e as suas aprendizagens, sobre o tipo de erros que comete, sobre a natureza e o grau das dificuldades, portanto, nas 
Informações colhidas a partir dos produtos ou ao longo dos processos de aprendizagem. Ou seja, através da avaliação formativa. 

b) As atividades de apoio pedagógico devem, sempre que possível, ser planeadas, realizadas e avaliadas em diálogo com os pais ou 
encarregados de educação. 

c) As atividades de apoio pedagógico são de inscrição facultativa e de frequência obrigatória, devendo ser projetadas atendendo às 
necessidades dos alunos ou grupos de alunos 

d) Os alunos perdem direito à frequência das atividades de apoio pedagógico sempre que o seu responsável considere que a falta de 
assiduidade do aluno impede a consecução das aprendizagens planificadas, dando conhecimento desse facto ao encarregado de 
educação. Neste caso, e dependendo das causas que motivaram a falta de assiduidade do aluno, o Diretor de turma, com o 
eventual apoio do Núcleo de Apoios Educativos e em colaboração com o encarregado de educação, poderá planificar novas formas 
de reorientação do aluno.   

As diferentes modalidades e estratégias de apoio são concebidas e realizadas tendo em conta as necessidades dos alunos, os recursos da Escola, os 
objetivos a atingir e a análise da relação custo-benefício. 

Responsabilidade 

Compete à Direção assegurar a direção e gestão do apoio pedagógico. 

As diversas modalidades de apoio pedagógico aos alunos são organizadas, realizadas e avaliadas pelos diferentes órgãos e intervenientes no 
processo, segundo critérios de adequação aos problemas diagnosticados. 
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O apoio pedagógico deve ser objeto de uma avaliação contínua, participada e formativa e de uma avaliação global no final do ano letivo. Esta 
avaliação deve fornecer elementos que permitam ajuizar da qualidade dos processos de apoio e da qualidade dos resultados obtidos. 

Modalidades 

Estão previstas as seguintes medidas/modalidades de apoio: 

a) O ensino diferenciado, no interior da sala de aula, integrando o mesmo currículo; 

b) O reforço das aprendizagens; 

c) A sala de estudo; 

d) A Biblioteca Escolar (BE)/CRE; 

e) Clubes/Projetos/Atividades de enriquecimento curricular. 

OFERTA COMPLEMENTAR (1º CICLO) – “CRESCER DE MÃOS DADAS” – TEMAS A ABORDAR  

 
Trabalho de projeto interdisciplinar e de articulação curricular, a desenvolver ao longo do ano letivo nos diversos contextos locais, aglutinador de 
aprendizagens das várias áreas disciplinares com especial incidência nas seguintes temáticas:  

A – Direitos Humanos 

B – Igualdade de Género 

C – Intercultural idade  

D – Desenvolvimento Sustentável  

E – Educação Ambiental  

F – Saúde 

G – Literacia Financeira e Educação para o Consumo 

H – Segurança Rodoviária 

 
 

 

 “CRESCER DE MÃOS DADAS” (1º CICLO DO ENSINO BÁSICO) – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Os critérios específicos de avaliação estão disponíveis para consulta em http://agcolmeias.com/portal/ no início do ano letivo. 
 

http://agcolmeias.com/portal/
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 OFERTA COMPLEMENTAR (2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO) – “FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO (FIA)” – PLANO CURRICULAR 

A oferta complementar Formação Integral do Aluno “FIA” inclui as seguintes áreas nucleares transversais: Cidadania; Saúde; Educação Sexual; 
Responsabilidade Pessoal e Social; Valores Humanos.  

ÁREAS NUCLEARES 
2º Ciclo 3º Ciclo 

Calendarização 
5º 6º 7º 8º 9º 

A) CIDADANIA  

1 Educar para as Relações Interpessoais  

    1.1 Escola  

           1.1.1 Regulamento Interno (Direitos e Deveres dos alunos / Associação de Estudantes)          X X X X X  

           1.1.2 Estatuto do Aluno          X X X X X  

           1.1.3 Turma (Delegado / Subdelegado / Delegado do Ambiente) X X X X X  

           1.1.4 Diretor de Turma (Competências…) X X X X X  

           1.1.5 Perfil de Interesses (aluno) X X X X X  

           1.1.6 Assembleia de Turma (Funcionamento / Eleição de elementos responsáveis / Ata) X X X X X  

           1.1.7 Viver com os outros. X      

           1.1.8 Situações de conflito. X      

           1.1.9 Violência. X      

    1.2 Símbolos de Identidade Nacional  

            1.2.1 Bandeira, Hino, …  X  X  X  

            1.2.2 O Cidadão, a Nacionalidade, …  X    X  

            1.2.3 A Comunidade Europeia  X  X  X  

   1.3 Educação Rodoviária  

A desenvolver segundo as orientações dos Anexos I e II (Documentos adaptados do Referencial da 
Educação Rodoviária para o 2º e 3º Ciclos) 

X X X X X  
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2 Educar para a Política  

    2.1 Organização institucional do Estado  X      

    2.2 República e Democracia   X  X    

    2.3 A Constituição  X   X   

    2.4 A Assembleia da República  X      

    2.5 Educação para a participação nas instituições, serviços cívicos e outros  X   X   

B) SAÚDE  

1 Educar para a Saúde  

    1.1 Hábitos de higiene pessoal X  X X  X  

    1.2 Alimentação    

          1.2.1 A alimentação da comunidade onde vives X     X  

          1.2.2 Alimentação equilibrada X X  X X  

          1.2.3 Desvios alimentares: Anorexia, Bulimia, …  X   X  

          1.2.4 A imagem do corpo  X  X X  

          1.2.5 Obesidade / Fome X    X  

   1.3 Tabagismo, Alcoolismo e Drogas X X   X  

C) EDUCAÇÃO SEXUAL  

1 Educar para a Sexualidade  

    1.1 Melhor compreensão das diferenças entre sexos X  X  X X X  

    1.2 Atitudes, valores e comportamentos X X X X X  

    1.3 Igualdade de direitos entre sexos X X X X X  

    1.4 Doenças sexualmente transmissíveis   X X X  

    1.5 Perigos da gravidez precoce   X X X  

    1.6 Aborto    X X  

    1.7 Pedofilia X X     
 

D) RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL  

1 Educar para o ambiente  

    1.1 Equilíbrio ambiental X X X X X  

    1.2 Preservação do ambiente / Prevenção de incêndios X X X X X  

    1.3 Alteração de hábitos que prejudicam o Meio Ambiente X X X X X  

    1.4 Recuperação do património ambiental X X  X X  
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2 Educar o Consumidor  

    2.1 Consumismo X  X X   

    2.2 Publicidade  X X  X  

    2.3 Modas e aparências   X X   

3 Educar para a vida ativa  

    3.1 Regras de segurança e higiene no trabalho  X X X   

    3.2 Direitos e deveres dos trabalhadores    X   

    3.3 Prestígio das profissões     X  

    3.4 Procurar um emprego     X  

    3.5 Carta de candidatura e sua elaboração     X  

    3.6 Curriculum Vitae     X  

    3.7 Entrevista para um emprego     X  

    3.8 Saídas profissionais     X  
 

E) VALORES HUMANOS  

 1 Direitos Humanos  

           1.2 Direitos da Criança X      

           1.3 Declaração Universal dos Direitos Humanos  X  X X  

           1.4 Discriminação / Solidariedade  

                     1.4.1 Racismo / Xenofobia     X X  

                     1.4.2 A deficiência X X     

                     1.4.3 A liberdade religiosa   X    

                     1.4.4 Organizações de solidariedade     X  

2 Educar para a Família  

    2.1 Hábitos e tradições X X     

    2.2 Boas Maneiras X X     
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Plano Curricular da Formação Integral do Aluno (Documento adaptado do Referencial da Educação Rodoviária para o 2º Ciclo) 

OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA 

2º CICLO 

OBJETIVO 1 Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação e ao atravessamento enquanto peão. 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente 
um sistema de interações, enquanto peão.  
- Tomando consciência dos riscos inerentes a cada situação, a criança/jovem desenvolve a capacidade de atenção e antecipação do perigo.  
- Reconhece que as brincadeiras na via pública podem constituir um perigo e age de forma prudente, sozinho ou em grupo.  
- Na medida em que evolui na compreensão da realidade, adquire progressiva autonomia e adequa os seus comportamentos, em situação de 
circulação e de atravessamento da faixa de rodagem.  
- A partir da análise da realidade vivenciada e observada, a criança/jovem aprofunda o sentido crítico, identifica e reconhece comportamentos e 
situações de risco e contribui para a construção de ambientes mais seguros. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES – DESCRITORES 
1. Conhecer os benefícios pessoais, sociais e ambientais resultantes de caminhar a pé (III). 
2. Orientar a atenção de forma articulada com a resposta aos estímulos provenientes de diferentes situações de trânsito (I). 
3. Compreender a relação entre a posição, distância e velocidade associada à visibilidade, dimensão, forma dos veículos e traçado da estrada (I). 
4. Distinguir e selecionar locais de boa visibilidade para atravessar a faixa de rodagem (I). 
5. Reconhecer e adotar o percurso mais adequado casa-escola-casa (II). 
6. Compreender a perigosidade de comportamentos de risco quando circula sozinho ou em grupo (I). 
7. Reconhecer comportamentos seguros no atravessamento de passagens de nível (I). 
8. Reconhecer os sinais de trânsito enquanto peão (II). 
9. Identificar as ordens das autoridades enquanto peão (III). 
10. Compreender que quanto maior é a velocidade do veículo, maior é a distância de paragem (II). 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Reforçando a atenção em situações inesperadas de trânsito – condições atmosféricas, trânsito intenso, obras na via pública (I). 
- Parando na beira do passeio ou berma e olhando para os dois lados, antes de atravessar (III). 
- Atravessando com o sinal verde para os peões (III). 
- Utilizando roupa clara ou com refletores, quando circula na via pública durante a noite (II). 
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- Atravessando, após a saída de um transporte público, apenas depois de este ter reiniciado a marcha (não atravessar na frente ou nas traseiras do 
autocarro parado) (II). 
- Certificando-se de que está a ver e a ser visto, em situação de atravessamento (II). 
- Abrandando o passo e certificando-se de que pode passar com segurança junto a saídas de garagens e oficinas (II). 
- Circulando na berma (em fila indiana) em sentido contrário ao do trânsito (II). 
- Utilizando as passagens aéreas e subterrâneas (III). 
- Atravessando as passagens de nível, olhando para ambos os lados e tendo em atenção que os comboios circulam pela esquerda (II). 
- Acautelando o atravessamento entre veículos estacionados, parando na faixa de rodagem, no limite dos veículos (II). 
- Atravessando a faixa de rodagem, tendo em conta a distância e a velocidade dos veículos (II). 

OBJETIVO 2 Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados, enquanto passageiro. 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente 
um sistema de interações, enquanto passageiro.  
- Ao adquirir hábitos de segurança e responsabilidade, designadamente pela utilização dos sistemas de retenção e cinto de segurança, toma 
consciência da necessidade de uma atitude preventiva e da adoção de comportamentos adequados.  
- Compreende que a segurança de cada um dos passageiros, tal como a do veículo, depende não só do condutor, mas também da conduta dos 
passageiros e da relação que estabelecem entre si.  
- A criança/jovem age de forma a influenciar positivamente o comportamento dos outros, passageiros ou condutores, no sentido de promover a 
segurança de todos. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
231 Reconhecer comportamentos adequados e inadequados em passageiros de automóveis ligeiros e de transporte coletivo (III). 
232 Analisar criticamente comportamentos dos passageiros (II). 
233 Compreender as implicações das opções de transporte em termos ambientais e de dependência energética. 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Viajando no banco de trás até aos 12 anos ou até ter 1,5 m (II). 
- Utilizando o sistema de retenção de segurança homologado e adequado ao tamanho e peso e colocando o cinto de segurança de forma adequada, 
sob a supervisão do adulto (III). 
- Mantendo-se sentado corretamente durante o percurso (III). Levantando-se para sair, apenas com o veículo totalmente parado (II). 
- Mantendo a cabeça e os braços dentro do veículo (III). 
- Não atirando papéis ou objetos para a via pública (III). 
- Respeitando a necessidade de concentração do condutor (III). 
- Agindo de modo a influenciar positivamente o comportamento dos outros passageiros (II). 
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- Esperando pelo transporte público, na paragem, sem sair do passeio e respeitando a sua vez (II). 
- Entrando e saindo do veículo, sempre do lado do passeio ou da berma (III). 

OBJETIVO 3 Identificar comportamentos adequados e inadequados e adotar comportamentos seguros, enquanto condutor. 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente 
um sistema de interações, enquanto condutor.  
- Na medida em que se autonomiza, assume a condução como um ato de responsabilidade individual e coletiva que aconselha uma atitude 
moderada e defensiva.  
- A possibilidade de se confrontar com situações inesperadas implica uma atenção cuidada e a adequação da condução face a situações de risco, 
como as decorrentes de condições atmosféricas desfavoráveis e de trânsito intenso.  
- Compreende que é condição essencial de segurança o perfeito domínio do veículo, tal como a sua manutenção, bem como o uso de equipamento 
de proteção.  
- A criança/jovem observa e analisa criticamente as situações de risco e implica-se, de forma responsável, no desenvolvimento de atitudes e 
comportamentos seguros. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
331 Identificar e evitar situações de perigo (III). 
332 Respeitar normas de segurança (III). 
333 Identificar os sinais de trânsito luminosos, verticais e horizontais de maior interesse para o condutor (II). 
334 Conhecer a hierarquia da sinalização (I). 
335 Reconhecer as ordens das autoridades (III). 
336 Conhecer as regras de condução de bicicletas (II). 
337 Conhecer as regras de circulação de trotinetas sem motor (II). 
338 Conhecer as regras de cedência de passagem (III). 
339 Identificar as manobras proibidas (III). 
3310. Compreender que quanto maior é a velocidade do veículo, maior é a distância de paragem (II). 
3311 Compreender a importância da manutenção dos veículos (I). 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Usando sempre o capacete de tamanho adequado e assegurando-se que está bem colocado (III). 
- Usando roupa clara e com faixas refletoras (III). 
- Usando luvas, joalheiras e cotoveleiras (III). 
- Utilizando uma bicicleta adequada ao seu tamanho (II). 
- Escolhendo locais seguros para circular, com pouco trânsito ou, de preferência, pistas para bicicleta em parques (II). 
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- Sinalizando antes de mudar de direção (II). 
- Circulando em fila, pelo lado direito da faixa de rodagem e não ao lado de outros ciclistas e o mais próximo do passeio ou da berma (II). 
- Guardando a distância de segurança em relação aos outros veículos (III). 
- Mudando de direção e ultrapassando em segurança (I). 
- Respeitando a cedência de passagem dos peões nas passadeiras e na mudança de direção, mesmo que não existam passadeiras. 
- Respeitando a regra de cedência de passagem dos veículos (III). 
- Conduzindo com velocidade adequada e cumprindo as regras de condução para condutores de velocípedes (II). 
- Evitando colocar-se nos ângulos mortos dos outros veículos (I). 
- Evitando brincadeiras ou comportamentos arriscados de exibição individual ou em grupo (I). 

OBJETIVO 4 Analisar criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes e comportamentos sociais e cívicos adequados 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário e assume-se como elemento integrante do sistema, 
aprendendo a conviver e a partilhar o espaço público com segurança, responsabilidade e respeito.  
- Tomando como referência os valores de cidadania, desenvolve uma atitude crítica e interventiva nos diferentes contextos em que se insere, 
cooperando ativamente na construção de um ambiente mais seguro. 
- Observando e refletindo sobre as diferentes situações com que se depara no quotidiano, estuda/propõe alterações e participa em ações e 
estratégias que visam a sua transformação.  
- Compreende que a Educação Rodoviária constitui um processo educativo contínuo, assente no desenvolvimento de aptidões sociais que sustentam 
a construção de atitudes e comportamentos adequados.  
- A criança/jovem adquire progressivamente consciência rodoviária através de uma vivência quotidiana de cidadania. Apercebe-se da necessidade de 
compromisso social e público, apoia as entidades responsáveis e participa na sensibilização da comunidade educativa. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
431 Compreender a necessidade de regras básicas de segurança enquanto peão, passageiro e condutor (III). 
432 Analisar criticamente o ambiente rodoviário e identificar situações de risco (III). 
433 Propor alterações que tornem o ambiente rodoviário mais seguro (III). 
434 Reconhecer que pode influenciar as tomadas de decisão, propondo alterações fundamentadas (II). 
435 Observar e identificar comportamentos adequados e inadequados dos utentes da via pública (III). 
436 Reconhecer os riscos da prática de jogos e outras brincadeiras na via pública (III). 
437 Compreender o ponto de vista do outro e interagir de forma construtiva (II). 
438 Conhecer as principais medidas a adotar em caso de acidente (I). 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Adotando e encorajando os seus colegas no sentido de desenvolverem comportamentos seguros (III). 
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- Adotando e incentivando a utilização de espaços públicos destinados às atividades lúdicas (III). 
- Agindo com sentido de entreajuda, tolerância e responsabilidade (III). 
- Manifestando interesse, respeito e solidariedade com os outros (III). 
- Recorrendo ao número europeu de emergência 112 em caso de acidente (II). 
- Colaborando em ações de sensibilização da comunidade educativa (III). 
- Utilizando corretamente os avisadores de estrada SOS (I). 

Plano Curricular da Formação Integral do Aluno (Documento adaptado do Referencial da Educação Rodoviária para o 3º Ciclo) 

OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA 

3º CICLO 

OBJETIVO 1 Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados à circulação e ao atravessamento enquanto peão. 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente 
um sistema de interações, enquanto peão.  
- Tomando consciência dos riscos inerentes a cada situação, a criança/jovem desenvolve a capacidade de atenção e antecipação do perigo.  
- Reconhece que as brincadeiras na via pública podem constituir um perigo e age de forma prudente, sozinho ou em grupo.  
- Na medida em que evolui na compreensão da realidade, adquire progressiva autonomia e adequa os seus comportamentos, em situação de 
circulação e de atravessamento da faixa de rodagem.  
- A partir da análise da realidade vivenciada e observada, a criança/jovem aprofunda o sentido crítico, identifica e reconhece comportamentos e 
situações de risco e contribui para a construção de ambientes mais seguros. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
141 Conhecer os benefícios pessoais, sociais e ambientais resultantes de caminhar a pé (IV). 
142 Orientar a atenção de forma articulada com a resposta aos estímulos provenientes de diferentes situações de trânsito (II). 
143 Compreender a relação entre a posição, distância e velocidade associada à visibilidade, dimensão, forma dos veículos e traçado da estrada (II). 
144 Observar, prever e antecipar comportamentos dos peões e dos condutores que possam ser geradores de perigo. 
145 Reconhecer os perigos resultantes de uma momentânea diminuição da atenção. 
146 Distinguir e selecionar locais de boa visibilidade para atravessar a faixa de rodagem (II). 
147 Reconhecer comportamentos seguros no atravessamento de passagens de nível (II). 
148 Compreender a perigosidade de comportamentos de risco quando circula sozinho ou em grupo (II). 
149 Reconhecer os sinais de trânsito enquanto peão (III). 
1410. Identificar as ordens das autoridades enquanto peão (IV). 
1411 Compreender que quanto maior é a velocidade do veículo, maior é a distância de paragem (III). 
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COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Reforçando a atenção em situações inesperadas de trânsito – condições atmosféricas, trânsito intenso, obras na via pública (II). 
- Parando na beira do passeio ou berma e olhando para os dois lados, antes de atravessar (IV). 
- Atravessando com o sinal verde para os peões (IV). 
- Utilizando roupa clara ou com refletores, quando circula na via pública durante a noite (III). 
- Atravessando, após a saída de um transporte público, apenas depois de este ter reiniciado a marcha (não atravessar na frente ou nas traseiras do 
autocarro parado) (III). 
- Certificando-se de que está a ver e a ser visto, em situação de atravessamento (III). 
- Abrandando o passo e certificando-se de que pode passar com segurança junto a saídas de garagens e oficinas (III). 
- Circulando na berma (em fila indiana) em sentido contrário ao do trânsito (III). 
- Utilizando as passagens aéreas e subterrâneas (IV). 
- Acautelando a distância de segurança e a distância de travagem. 
- Atravessando as passagens de nível, olhando para ambos os lados e tendo em atenção que os comboios circulam pela esquerda (III). 
- Acautelando o atravessamento entre veículos estacionados, parando na faixa de rodagem, no limite dos veículos (III). 
- Atravessando a faixa de rodagem, tendo em conta a distância e a velocidade dos veículos (III). 

OBJETIVO 2 Identificar, conhecer e adotar comportamentos adequados, enquanto passageiro. 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente 
um sistema de interações, enquanto passageiro.  
- Ao adquirir hábitos de segurança e responsabilidade, designadamente pela utilização dos sistemas de retenção e cinto de segurança, toma 
consciência da necessidade de uma atitude preventiva e da adoção de comportamentos adequados.  
- Compreende que a segurança de cada um dos passageiros, tal como a do veículo, depende não só do condutor, mas também da conduta dos 
passageiros e da relação que estabelecem entre si.  
- A criança/jovem age de forma a influenciar positivamente o comportamento dos outros, passageiros ou condutores, no sentido de promover a 
segurança de todos. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
241 Reconhecer comportamentos adequados e inadequados em passageiros de automóveis ligeiros e de transporte coletivo (IV). 
242 Analisar criticamente comportamentos dos passageiros (III). 
243 Compreender a necessidade da utilização de novas tecnologias amigas do ambiente em sistemas de mobilidade. 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Utilizando o cinto de segurança de forma adequada (mesmo quando viaja no banco de trás). 
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- Mantendo-se sentado corretamente durante o percurso (IV). 
- Levantando-se para sair, apenas com o veículo totalmente parado (III). 
- Mantendo a cabeça e braços dentro do veículo (IV). 
- Não atirando papéis ou objetos para a via pública (IV). 
- Respeitando a necessidade de concentração do condutor (IV). 
- Agindo de modo a influenciar positivamente o comportamento dos outros passageiros (III). 
- Esperando pelo transporte público, na paragem, sem sair do passeio e respeitando a sua vez (III). 
- Entrando e saindo do veículo, sempre do lado do passeio ou da berma (IV). 

OBJETIVO 3 Identificar comportamentos adequados e inadequados e adotar comportamentos seguros, enquanto condutor. 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário, estabelecendo com os outros e com o meio envolvente 
um sistema de interações, enquanto condutor.  
- Na medida em que se autonomiza, assume a condução como um ato de responsabilidade individual e coletiva que aconselha uma atitude 
moderada e defensiva.  
- A possibilidade de se confrontar com situações inesperadas implica uma atenção cuidada e a adequação da condução face a situações de risco, 
como as decorrentes de condições atmosféricas desfavoráveis e de trânsito intenso.  
- Compreende que é condição essencial de segurança o perfeito domínio do veículo, tal como a sua manutenção, bem como o uso de equipamento 
de proteção.  
- A criança/jovem observa e analisa criticamente as situações de risco e implica-se, de forma responsável, no desenvolvimento de atitudes e 
comportamentos seguros. 

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
341 Identificar e evitar situações de perigo (IV). 
342 Respeitar normas de segurança (IV). 
343 Identificar os sinais de trânsito luminosos, verticais e horizontais de maior interesse para o condutor (III). 
344 Conhecer a hierarquia da sinalização (II). 
345 Reconhecer as ordens das autoridades (IV). 
346 Conhecer as regras de circulação de velocípedes e Ciclomotores. 
347 Conhecer as regras de cedência de passagem (IV). 
348 Identificar as manobras proibidas (IV). 
349 Compreender que quanto maior é a velocidade do veículo, maior é a distância de paragem (III). 
3410. Relacionar a dinâmica do veículo com as forças de inércia e de atrito. 
3411 Compreender o comportamento dinâmico dos veículos de duas rodas. 
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3412 Relacionar o estado dos pneus com a aderência ao pavimento (atrito) e com a distância de paragem. 
3413 Compreender o comportamento dinâmico do veículo em situações de hidroplanagem. 
3414 Compreender a importância da manutenção dos veículos (II). 
3415 Compreender os riscos da condução sob o efeito de drogas e álcool. 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Usando sempre o capacete de tamanho adequado que deverá ter faixas refletoras e assegurando-se que está bem colocado. 
- Usando roupa clara e protetora que resista ao atrito nas quedas. 
- Circulando com luzes de cruzamento, mesmo durante o dia. 
- Sinalizando as manobras antes de as realizar. 
- Guardando a distância de segurança em relação aos outros veículos (IV). 
- Mudando de direção e ultrapassando em segurança (II). 
- Circulando em fila, pelo lado direito da faixa de rodagem e não ao lado de outros ciclistas ou Ciclomotoristas e o mais próximo do passeio ou da 
berma. 
- Respeitando a cedência de passagem dos peões nas passadeiras, na mudança de direção, aproximação de escolas, espaços de lazer e locais de 
intenso movimento. 
- Respeitando a regra de cedência de passagem dos veículos (IV). 
- Conduzindo com velocidade adequada e cumprindo as regras de condução para condutores de Ciclomotores e velocípedes. 
- Evitando colocar-se nos ângulos mortos dos outros veículos (II). 
- Adequando a velocidade à configuração do veículo, visibilidade, condições atmosféricas, traçado e conservação da via. 
- Evitando brincadeiras ou comportamentos arriscados de exibição individual ou em grupo (II). 

OBJETIVO 4 Analisar criticamente o ambiente rodoviário e adotar atitudes e comportamentos sociais e cívicos adequados 
- A criança/jovem desenvolve e aprofunda o seu conhecimento sobre o ambiente rodoviário e assume-se como elemento integrante do sistema, 
aprendendo a conviver e a partilhar o espaço público com segurança, responsabilidade e respeito.  
- Tomando como referência os valores de cidadania, desenvolve uma atitude crítica e interventiva nos diferentes contextos em que se insere, 
cooperando ativamente na construção de um ambiente mais seguro. 
- Observando e refletindo sobre as diferentes situações com que se depara no quotidiano, estuda/propõe alterações e participa em ações e 
estratégias que visam a sua transformação.  
- Compreende que a Educação Rodoviária constitui um processo educativo contínuo, assente no desenvolvimento de aptidões sociais que sustentam 
a construção de atitudes e comportamentos adequados.  
- A criança/jovem adquire progressivamente consciência rodoviária através de uma vivência quotidiana de cidadania. Apercebe-se da necessidade de 
compromisso social e público, apoia as entidades responsáveis e participa na sensibilização da comunidade educativa. 
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CONHECIMENTOS E CAPACIDADES - DESCRITORES 
441 Reconhecer a necessidade de regulamentação e ordenamento do trânsito. 
442 Analisar criticamente o ambiente rodoviário e identificar situações de risco (IV). 
443 Propor alterações e assumir como responsabilidade social a sua intervenção para melhorar o ambiente rodoviário. 
444 Reconhecer que pode influenciar as tomadas de decisão, propondo alterações fundamentadas (III). 
445 Observar e identificar comportamentos adequados e inadequados dos utentes da via pública (IV). 
446 Reconhecer os riscos da prática de jogos e outras brincadeiras na via pública (IV). 
447 Compreender o ponto de vista do outro e interagir de forma construtiva (III). 
448 Conhecer as principais medidas a adotar em caso de acidente (II). 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES - DESCRITORES 
- Adotando e encorajando os seus colegas no sentido de desenvolverem comportamentos seguros (IV). 
- Adotando e incentivando a utilização de espaços públicos destinados às atividades lúdicas (IV). 
- Agindo com sentido de entreajuda, tolerância e responsabilidade (IV). 
- Manifestando interesse, respeito e solidariedade com os outros (IV). 
- Recorrendo ao número europeu de emergência 112 em caso de acidente (III). 
- Colaborando em ações de sensibilização da comunidade educativa (IV). 
- Utilizando corretamente os avisadores de estrada SOS (II). 
- Agindo em conformidade com as regras de segurança, em situação de sinistro, de forma a prevenir a ocorrência de posteriores acidentes. 
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FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO (FIA) – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

PARÂMETROS PERCENTAGEM 

Consciência cívica e moral 25% 

Responsabilidade 25% 

Empenho 25% 

Respeito por si e pelos outros 25% 

TOTAL 100% 

 

GRELHA A UTILIZAR PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO (FIA) 
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Nunca revelou consciência cívica e moral 1 
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25% 

Nunca foi empenhado 1 

Raramente revelou consciência cívica e moral 2 Raramente foi empenhado 2 

Revelou algumas vezes consciência cívica e 
moral 

3 Foi algumas vezes empenhado 3 

Revelou consciência cívica e moral 4 Foi empenhado 4 

Revelou sempre consciência cívica e moral 5 Foi sempre muito empenhado 5 
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25% 

Nunca foi responsável  1 
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25% 

Nunca revelou respeito por si e pelos outros 1 

Raramente foi responsável 2 Raramente revelou respeito por si e pelos outros 2 

Foi algumas vezes responsável 3 Revelou algumas vezes respeito por si e pelos 
outros 

3 

Foi responsável  4 Revelou respeito por si e pelos outros 4 

Foi sempre muito responsável  5 Revelou sempre respeito por si e pelos outros 5 
 

Os critérios de avaliação da Formação Integral do Aluno (FIA) serão operacionalizados a partir da utilização de grelha em excel criada para o 
efeito e aprovada pelo Conselho Pedagógico. 
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FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO (FIA) – PERFIL DO ALUNO / ITENS DE DESEMPENHO 
 

ALUNO COM NÍVEL 1 

Nunca revelou consciência cívica e moral 

Nunca foi responsável 

Nunca foi empenhado 

Nunca revelou respeito por si e pelos outros 

ALUNO COM NÍVEL 2 

Revelou muito poucas vezes consciência cívica e moral 

Raramente foi responsável 

Raramente foi empenhado 

Raramente revelou respeito por si e pelos outros 

ALUNO COM NÍVEL 3 

Revelou algumas vezes consciência cívica e moral 

Foi responsável 

Foi algumas vezes empenhado 

Revelou algumas vezes respeito por si e pelos outros 

ALUNO COM NÍVEL 4 

Revelou consciência cívica e moral 

Foi responsável 

Foi empenhado 

Revelou respeito por si e pelos outros 

ALUNO COM NÍVEL 5 

Revelou sempre consciência cívica e moral 

Foi sempre muito responsável 

Foi sempre muito empenhado 

Revelou sempre respeito por si e pelos outros 
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FORMAÇÕES TRANSDISCIPLINARES – OBJETIVOS GERAIS DO 1º CICLO 
 

TIC Valorização da Língua Portuguesa Cidadania e Desenvolvimento 

 Conhecer e adquirir competências no 
âmbito das tecnologias da comunicação 
e informação 

 Navegar e pesquisar na Internet. 

 Utilizar software em contexto individual 
e de grupo de uma forma lúdica 

 Conhecer procedimento e funções dos 
processadores de texto 

 Compreender a estrutura e 
funcionamento básico da língua 
portuguesa em situação de comunicação 
escrita 

 Melhorar a ortografia e enriquecer o 
léxico 

 Sensibilizar o aluno para a pesquisa 

 Ler textos narrativos e textos poéticos de 
literatura nacional e universal, de 
extensão e complexidade ajustadas às 
suas experiências de Leitura 

 Proporcionar ao aluno ferramentas de 
trabalho para estimular a sua auto 
formação e auto aprendizagem 

 Contribuir para a construção da 
identidade e o desenvolvimento da 
consciência cívica dos alunos 

 

 Desenvolver o respeito pelo outro, a 
autonomia, a responsabilidade e auto 
confiança 

 

 Aprender vivenciando formas de 
participação na vida pública, com 
particular incidência na vida da escola 
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FORMAÇÕES TRANSDISCIPLINARES – OBJETIVOS GERAIS DO 2º CICLO 
 

Valorização da Língua Portuguesa Educação Para a Cidadania 

 

 Compreender a estrutura e funcionamento básico da língua 
portuguesa em situação de comunicação oral e escrita 

 Identificar ideias essenciais em diferentes tipos de discurso oral 
e escrito em Língua Portuguesa 

 Elaborar escritos de natureza diversa (listas, notas, sumários, 
resumos, planos,...) como processo de organização de 
aprendizagem e planificação das atividades 

 Ler textos narrativos e textos poéticos de literatura nacional e 
universal, de extensão e complexidade ajustadas às suas 
experiências de Leitura 

 Contribuir para a construção da identidade e o 
desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 

 Refletir sobre direitos, deveres e liberdades 

 Conhecer e analisar documentos fundamentais sobre direitos, 
deveres e liberdades 

 Aprender através de pesquisa/ação de formas de participação 
na vida da escola e vida pública 

 Aprender vivenciando formas de participação na vida pública, 
com particular incidência na vida da escola 

 Respeitar regras básicas de organização e atuação dentro dos 
grupos e da comunidade em que se encontra inserido 

 Evidenciar consciência nacional, valorizando a identidade 
cultural portuguesa, no quadro europeu e universal 
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FORMAÇÕES TRANSDISCIPLINARES – OBJETIVOS GERAIS DO 3º CICLO 
 

TIC Valorização da Língua Portuguesa Educação Para a Cidadania 

 Conhecer e adquirir 
competências no âmbito das 
tecnologias da comunicação e 
informação 

 Utilizar as novas tecnologias de 
forma a consolidar as 
aprendizagens 

 Utilizar técnicas informáticas, 
respeitando as regras básicas 
inerentes 

 Conhecer software que permite 
a recolha de informação e a 
comunicação pela Internet 

 Tratamento de texto e imagem. 

 Instalação e remoção de 
software e hardware 

 Compreender a estrutura e 
funcionamento básico da língua 
portuguesa em situação de 
comunicação oral e escrita 

 Conhecer valores, características 
da língua portuguesa, história e 
cultura portuguesa 

 Comunicar criativamente factos, 
sentimentos, vivências, 
utilizando diferentes recursos e 
aplicando técnicas básicas da 
linguagem verbal 

 Utilizar de forma adequada a 
língua portuguesa de modo a 
reconhecer, integrar-se e gerar 
diferentes situações de 
comunicação, de acordo com o 
respetivo contexto e finalidades 

 Contribuir para a construção da identidade e o 
desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 

 Promover a participação do indivíduo na vida coletiva, através 
do conhecimento e apropriação, pela prática direta do seu 
exercício, das formas de representatividade e responsabilidade 
sociais partindo da sua inserção na turma e da concretização da 
relação escola/meio 

 Conhecer e analisar documentos fundamentais sobre direitos, 
deveres e liberdades 

 Aprender através de pesquisa/ação de formas de participação 
na vida da escola e vida pública 

 Compreender e estado democrático, como garantia dos 
deveres e liberdades fundamentais 

 Promover a cooperação, entreajuda, co participação na 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária tanto no 
âmbito nacional e universal 

 Participar na vida cívica de forma crítica fundamentando e 
assumindo a responsabilidade pelas opções e decisões tomadas 

 Mostrar-se consciente dos problemas que afetam o indivíduo e 
a sociedade, empenhando-se na melhoria da qualidade de vida, 
nomeadamente nos domínios da saúde, do equilíbrio ecológico, 
das condições de trabalho e da organização do tempo livre 

 Manifestar sensibilidade aos problemas da escola e da 
comunidade e participar ativamente em projetos que visem a 
intervenção nessas áreas, empenhando-se na sua realização 
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – OBJETIVOS GERAIS POR CICLO 

1º Ciclo 

Atividades de Enriquecimento Curricular Biblioteca/CRE 

A Escola a Tempo Inteiro surge no formato de atividades de enriquecimento curricular, de modo a 
garantir no espaço da escola, a todos[as] os[as] alunos[as] de forma gratuita a oferta de um conjunto 
de aprendizagens enriquecedoras do currículo e das aprendizagens. 
As AEC não podem correr o risco de se escolarizarem e de se afastarem de uma lógica de atividades lúdico-
pedagógicas em que a partir do jogo, as crianças desenvolvem competências relacionais, culturais e 
sociais, assim como cognitivas. Estas atividades devem potenciar que as crianças possam assumir e 
desenvolver as suas potencialidades como pessoa, as suas atitudes e comportamentos, a sua iniciativa e 
criatividade, a sua capacidade de relacionamento e trabalho em grupo. 

 

 Ocupar os tempos livres, na leitura, de obras de 
autores portugueses e outros 

 Saber partilhar espaços com os outros, respeitando 
as regras de convivência 

2º Ciclo 

Desporto Escolar Clubes Biblioteca/CRE 

Dinamização Desportiva da Escola: 

 Possibilitar aos alunos formas de ocupação dos seus 
tempos livres e que contribuam para o seu 
desenvolvimento integral; 

 Desenvolver capacidades motoras de base. 

 Estabelecer relações entre o trabalho curricular e a sua 
aplicação extracurricular; 

 Desenvolver o espírito lúdico, recreativo e desportivo. 

Participar no Quadro Competitivo regular: 

 Experimentar diversas atividades no contexto competitivo. 

 Proporcionar o convívio salutar entre alunos da mesma ou 
outra instituição escolar. 

 Desenvolver um processo de ensino- aprendizagem 
progressivo, de uma ou mais modalidades/atividades 
desportivas. 

 Fomentar o espírito desportivo e Trabalho em equipa. 

 Reeditar atividades de Pesquisa 

 Cooperar em atividades de grupo 

 Conceber experiências 

 Manipular materiais/instrumentos de 
laboratório de acordo com regras 
preestabelecidas 

 Desenvolver atitudes que promovam a 
saúde 

 Proporcionar um melhor ambiente 
escola/meio envolvente 

 Ler obras de temas e géneros variados de 
literatura nacional e universal ajustados ao 
seu nível etário e universo de referência, 
interagindo com o texto, a partir das suas 
vivências, conhecimento do mundo e 
experiências de leitura 

 Criar o hábito de ler, consultar livros, 
enciclopédias e recursos digitais, como 
suporte do seu método de estudo e de 
trabalho 

 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 114 
 

 
 

3º Ciclo 

Desporto Escolar Clubes Biblioteca/CRE 

Dinamização Desportiva da Escola: 

 Possibilitar aos alunos formas de ocupação dos 
seus tempos livres e que contribuam para o seu 
desenvolvimento integral; 

 Desenvolver capacidades motoras de base. 

 Estabelecer relações entre o trabalho curricular 
e a sua aplicação extracurricular 

 Desenvolver o espírito lúdico, recreativo e 
desportivo. 

Participar no Quadro Competitivo regular: 

 Experimentar diversas atividades no contexto 
competitivo. 

 Proporcionar o convívio salutar entre alunos da 
mesma ou outra instituição escolar. 

 Desenvolver um processo de ensino--
aprendizagem progressivo, de uma ou mais 
modalidades/atividades desportivas. 

 Fomentar o espírito desportivo e trabalho em 
equipa. 

 Reeditar atividades de Pesquisa 

 Cooperar em atividades de grupo 

 Conceber experiências 

 Manipular materiais/instrumentos de 
laboratório de acordo com regras 
preestabelecidas 

 Desenvolver atitudes que promovam a saúde 

 Proporcionar um melhor ambiente escola/meio 
envolvente 

 Ler obras de temas e géneros variados de 
literatura nacional e universal ajustados ao seu 
nível etário e universo de referência, interagindo 
com o texto, a partir das suas vivências, 
conhecimento do mundo e experiências de 
leitura; 

 Criar o gosto pela leitura como meio de adquirir 
e aprofundar conhecimento; 
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) NO 1º CICLO – PLANIFICAÇÃO 
 

REGIME DE FUNCIONAMENTO 

Em observância do disposto na Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto Despacho normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho 139/2012, de 5 de julho, 
alterado pelo Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro Lei nº 17/2016, de 4 de abril, o Conselho 
Geral aprovou a proposta apresentada pelo Conselho Pedagógico com o regime de funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
do primeiro Ciclo para dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito. 
Assim, a organização semanal das cinco horas de AEC passará por uma hora ao fim do dia (16:30 / 17:30), que rompa com o paradigma da atividade 
tradicional de sala de aula, respeitando o seu referencial lúdico. Para cada turma, um único docente dos grupos 100 ou 110 cuja formação generalista 
potencia a diversificação articulada do trabalho a desenvolver, aliando artes e desporto (Exemplo: 2x atividade desportiva + 2x artes + 1x jogos). 
Visando a maior flexibilidade possível na gestão dos tempos / atividade a desenvolver / espaço para a atividade, a AEC passará a designar-se por 
“BrincArte”. 

 

DOMÍNIOS E RESPETIVA DURAÇÃO SEMANAL 

O Conselho Geral aprovou com base na proposta apresentada pelo Conselho Pedagógico os seguintes domínios e respetiva duração semanal das 
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do primeiro Ciclo, a saber: 

DOMÍNIOS DURAÇÃO SEMANAL ANOS DE ESCOLARIDADE 

Expressões / Jogos 5 horas 1º, 2º, 3º e 4º anos 
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PROJETOS ESTRUTURANTES / ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (2º e 3º Ciclos) 

PROJETOS ESTRUTURANTES ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

Desporto Escolar (com 3 grupos-equipa, a saber: Grupo-Equipa na 
Modalidade Badminton / Grupo-Equipa na Modalidade Futsal – 
Masculino/Infantis) / Grupo-Equipa na Modalidade Patinagem. 

Jornal da escola 

aLer+ 

Promoção e Educação Para a Saúde 

Eco Escolas 

Secção Europeia de Língua francesa (SELF) 

Clube Europeu 

Sessões do Parlamento dos Jovens 

Clube do Ambiente 
Clube de Artes Visuais 
Clube de Música 
Clube de Fotografia  
Clube de Jardinagem 
Clube de Inglês  
Clube de Matemática/Informática 
Clube de Teatro  
Clube Eco Escolas  
Clube Europeu 
Outros a promover mediante projetos a apresentar 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Hoje em dia, se considerarmos a revolução tecnológica e digital, torna-se imprescindível que a escola promova a formação integral dos alunos tendo 
em conta o seu sucesso ao nível pessoal, escolar e profissional, não só no âmbito do domínio dos saberes convencionais mas também no domínio de 
competências de literacia cada vez mais complexas e variadas. 
As Bibliotecas Escolares assumem grande importância, no domínio destas literacias (da leitura, dos média e da informação), constituem espaços 
promotores e zonas privilegiadas de confluência de informação com as novas tecnologias, média e ambientes digitais, promovendo o uso crítico e 
criativo das palavras, da informação e das novas tecnologias. Estas contribuem com os seus espaços, recursos e atividades para a criação de novos 
ambientes de aprendizagem, desempenhando um papel fundamental no sucesso educativo dos alunos e no apoio ao trabalho docente. A sua ação 
centra-se em quatro domínios: Apoio ao Desenvolvimento Curricular; Leitura e Literacia; Projetos; Parcerias e Atividades Livres e de Abertura à 
Comunidade; Gestão da Biblioteca Escolar. Estes domínios estão presentes no Plano Anual de Atividades com operacionalização no Plano de Ação. 
As Bibliotecas Escolares são, pois, estruturas fundamentais, instrumentos facilitadores na aplicação de estratégias inovadoras no processo 
ensino/aprendizagem, que devem ser utilizadas e valorizadas por todos os elementos da comunidade educativa, dado que o seu bom desempenho 
resulta também de uma boa utilização por parte dos seus utilizadores e contribui para a valorização do Agrupamento, tendo em conta que o 
resultado da autoavaliação das BE incorporará a autoavaliação da qualidade do Agrupamento. 
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DESPORTO ESCOLAR 

São objetivos fundamentais do Desporto Escolar: 

- Melhoria e a manutenção da saúde e condição física do aluno; 
- Criação de hábitos desportivos e de higiene; 
- Formação da personalidade e desenvolvimento da sociabilização do aluno; 
- Promoção e ocupação de tempos livres dos alunos. 

De acordo com o Projeto de Desporto Escolar, é desenvolvida atividade interna (Torneios Inter-Turmas, Dias de Modalidade, Corta-Mato, Mega-
Sprinter, etc.) e atividade externa (Atletismo, Badminton, Futebo, Patinagem). 

JORNAL ESCOLAR “O ZÂNGÃO” 
O Jornal “O Zângão” é um veículo de difusão do que se vai fazendo no Agrupamento e, ao mesmo tempo, como uma forma de contato entre todos  
os  membros  da Comunidade  Educativa.  Procura dar conta de tudo quanto se faz no nosso Agrupamento (visitas de estudo, projetos, desporto, 
etc.), ao mesmo tempo que serve de entretenimento e de espaço de promoção da leitura e da escrita criativa dos nossos alunos, professores, pais e 
funcionários. 

aLER+ 
O projeto aLeR+, lançado em junho de 2008, é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura e da Rede de Bibliotecas Escolares destinado a apoiar as 
escolas que pretendem desenvolver um ambiente integral de leitura. O objetivo central é colocar a leitura e o prazer de ler no centro do Projeto 
Educativo de Escola. O nosso Agrupamento aderiu à iniciativa desde a primeira hora. Este ano a grande aposta é, pelo segundo ano consecutivo, na 
articulação entre Literatura e Cinema.  

São objetivos específicos deste projeto estruturante no nosso Agrupamento: 

 Promover e incentivar o gosto pela leitura. 

 Valorizar o livro como instrumento cultural, tanto na vertente física como digital. 

 Permitir uma troca efetiva de experiências e convívio em torno da leitura. 

 Desenvolver um espírito de partilha no seio da comunidade. 

 Partilhar recursos para renovar leituras. 

 Manifestar sentimentos e ideias suscitados por histórias e poemas ouvidos. 

 Ler, por iniciativa própria ou com orientação do professor, textos diversos, nomeadamente os disponibilizados na Biblioteca Escolar. 

 Apropriar-se do texto lido, recriando-o em diversas linguagens. 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/escolas/projectos.php?idTipoProjecto=19
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 Expor, apresentando pequenos trabalhos, com recurso eventual às tecnologias de informação. 

 Apresentar à turma livros lidos, justificando as escolhas e recomendando a sua leitura. 

PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Este projeto conjuga a teoria e a prática nas suas iniciativas, desenvolvendo, contínua e ciclicamente, atividades que formam, motivam e induzem 

qualidade de vida. Pretende incrementar as políticas de saúde da escola, nomeadamente a promoção de práticas e comportamentos saudáveis 

através de atividades diversificadas em áreas prioritárias (ações/palestras informativas e de sensibilização, campanhas, rastreios, comemoração de 

efemérides, dinamização do Gabinete de apoio ao aluno – GAA, …), maior formação dos docentes, assistentes operacionais e encarregados de 

educação (EE), maior envolvimento dos alunos e EE na definição e consecução de atividades e ainda maior articulação disciplinar/ciclos de ensino. 

Visa igualmente intensificar as ligações à comunidade, através da contínua articulação com parceiros e outras instituições e de uma maior divulgação 

das iniciativas e resultados obtidos. Pretende também apoiar o desenvolvimento de atividades a realizar nos Conselhos de Turma no âmbito do 

programa de Educação Sexual. 

As atividades a desenvolver no âmbito da Educação para a Saúde têm em conta as seguintes áreas prioritárias: 

1. Saúde Mental e Prevenção da Violência (Violência em contexto escolar; Bullying e Ciberbullying; Violência no namoro; Violência e 

discriminação de género);  

2. Educação alimentar e atividade física (Alimentação saudável; Distúrbios alimentares: obesidade, anorexia e bulimia; Diabetes e hipertensão;) 

3. Afetos e educação para a sexualidade (Educação sexual em meio escolar nos diferentes ciclos; Puberdade em questões de género; 
Adolescência e sexualidade responsável; Igualdade de género e orientação sexual). 

4. Prevenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (com e sem substância). 

5. Segurança (Primeiros socorros – Suporte Básico de Vida).  

ECO ESCOLAS 
O Eco Escolas é um programa internacional, coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul que se destina a todos os graus de ensino (do 
pré ao superior). A sua metodologia inspirada nos princípios da Agenda 21 local, visa garantir a participação das crianças e jovens na tomada de 
decisões, envolvendo-os assim na construção de uma escola e de uma comunidade mais sustentáveis. 
O programa desenvolve ainda um diversificado conjunto de iniciativas para a rede sob a forma de projetos, desafios e concursos às quais as escolas 
inscritas poderão aderir. 
O apoio, formação, acompanhamento, monitorização e avaliação do Programa Eco Escolas são realizados pela ABAE com o apoio da Comissão 
Nacional, Eco Escolas e dos municípios onde se localiza a escola/agrupamento. 

O nosso Agrupamento, em todos os anos letivos tem aderido a este projeto.  

http://ecoescolas.abae.pt/projetos_14_15/
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No nosso Agrupamento são objetivos deste projeto: 

 Manifestar comportamentos que evidenciam preocupação com o ambiente e perceber as relações entre a natureza e a vida do Homem; 

 Mudar atitudes e comportamentos, promovendo a formação de cidadãos conscientes e participativos na sociedade; 

 Desenvolver a capacidade de observar, a curiosidade de saber e a atitude crítica; 

 Reconhecer e identificar as diferentes características dos vários tipos de solos; 

 Compreender a importância da biodiversidade; 

 Perceber a influência do Homem na poluição do solo e as suas consequências; 

 Promover o gosto pela experimentação; 

 Adquirir conhecimentos que revelam rigor científico; 

 Desfrutar de novas situações/ocasiões de descoberta e exploração do mundo. 

SECÇÃO EUROPEIA DE LÍNGUA FRANCESA (SELF) 
De acordo com a premissa de que no mundo atual temos cada vez mais necessidade de dominar várias línguas, o nosso Agrupamento decidiu iniciar 
há uns anos letivos atrás, uma secção europeia em língua francesa (SELF), no sétimo ano. Trata-se de um trabalho interdisciplinar com outras 
disciplinas (DNL), disciplinas não linguísticas que deverão ser lecionadas progressivamente em Francês, com a estreita colaboração do(a) professor(a) 
de Francês e terá a continuidade no oitavo e nono ano. No final do Ciclo os alunos terão um certificado em língua Francesa. 

As secções europeias funcionam de acordo com o estabelecido no Protocolo de Cooperação Educativa, assinado em dez de abril de dois mil e seis 
entre Portugal e França e nas orientações constantes do Documento Enquadrador das Secções Europeias de Língua Francesa, aprovado em três de 
julho de dois mil e seis e que confere um reforço de quarenta e cinco minutos, para desenvolvimento de conteúdos socioculturais, históricos e 
literários. As secções europeias inscrevem-se no contexto das diretivas europeias cujo principal objetivo é de promover a aprendizagem das línguas e 
a diversidade linguística. Aprender uma língua através de outras disciplinas é, deste modo, desenvolver uma identidade europeia e preparar-se para 
os desafios do mundo da mobilidade que os nossos alunos têm de enfrentar. 

Os benefícios das secções europeias: 

Para os alunos: 

 Os estudos provam que uma língua é aprendida mais rápida e eficazmente e com maior motivação se for utilizada na aquisição de 
saberes e saberes-fazer em outras disciplinas. 

 Os alunos desenvolvem uma maior consciência plurilingue e aprendem outras línguas estrangeiras com mais facilidade. 

 Os alunos adquirem uma maior abertura cultural, demonstrando mais facilidade ao nível dos contactos com pessoas de outros países e 
uma maior confiança e abertura. 

 No plano profissional, os alunos estão preparados para enfrentar os novos desafios europeus. 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 120 
 

 As secções europeias de língua francesa são uma via privilegiada para aceder a estudos universitários e mercados de trabalho em vários 
países. 

Para os professores: 

 Os professores têm alunos mais motivados e mais sensíveis à dimensão intercultural e europeia. 

 O dispositivo permite aos professores valorizarem as suas competências específicas e serem inovadores e criativos na prática letiva. 

 A implementação de uma secção europeia implica um trabalho de equipa fecundo e cria uma dinâmica pedagógica estimulante numa 
perspetiva de cooperação pedagógica interdisciplinar e mesmo internacional. 

Para as escolas: 

 Favorece a inovação pedagógica e confere às escolas uma dimensão europeia. 

 Desenvolve um verdadeiro polo de competências em línguas. 

 Confere às escolas uma imagem de modernidade e de abertura ao mundo exterior. 

A turma envolvida no projeto SELF neste ano letivo é a turma do 9ºA. 

CLUBE EUROPREU 
O Clube Europeu é um centro dinamizador de atividades no âmbito da educação europeia. O Clube é composto por professores e alunos que 
desenvolvem um conjunto de atividades com o objetivo de alargar os conhecimentos sobre a Europa e a União Europeia, desenvolvendo ao mesmo 
tempo competências TIC e linguísticas, tanto na língua materna como em línguas estrangeiras.  

O Clube Europeu integra-se na realidade Europeia que vivemos atualmente, pretendendo proporcionar a alguns alunos a participação em Projetos 
Europeus como é o caso do Projeto Comenius, Projeto eTwinning e Escola de Acolhimento, promovendo o respeito pelas outras culturas, o 
desenvolvimento da cidadania e pertença Europeia. 

“Criar um espírito europeu entre os seus membros e transmiti-los aos outros membros da comunidade em que estão inseridos” é um dos principais 
objetivos do Clube Europeu. O Clube Europeu do Agrupamento é destinado a todos os elementos da comunidade educativa. Lançar-se-ão atividades 
regulares de forma a envolver todos os alunos das escolas do Agrupamento assim como os docentes de várias disciplinas apelando à 
interdisciplinaridade. 

São objetivos gerais do Clube Europeu:  

 Criar um espírito europeu entre os seus membros, transmitindo-o aos outros membros da comunidade em que estão inseridos; 

 Promover, com o apoio das entidades competentes, ações de dinamização tendentes a uma melhor informação sobre a Europa Comunitária, 
nomeadamente, aspetos geográficos, históricos, culturais, económicos e as próprias instituições; 

 Promover o conhecimento do património cultural e natural da Europa e dos problemas contemporâneos que a Europa enfrenta. 

São objetivos específicos do Clube Europeu:  
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 Contribuir para a compreensão do pluralismo europeu; 

 Contribuir para a compreensão e tolerância recíprocas; 

 Contribuir para uma tomada de consciência relativamente à interdependência europeia e mundial e à necessidade de cooperação; 

 Contribuir para a criação do sentido de responsabilidade dos alunos enquanto jovens cidadãos europeus, no que respeita à paz, aos direitos 
do homem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural; 

 Motivar a participação ativa e responsável de um elevado número de alunos na comemoração da Semana da Europa, desenvolvendo e 
facilitando um maior conhecimento da construção do Projeto da UE. 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 

Educação Pré-Escolar  

ATIVIDADES  REGIME DE FUNCIONAMENTO 

As atividades de animação e de apoio à família (AAAF) são implementadas, preferencialmente, por municípios 
podendo também ser desenvolvidas por Associações de Pais e Encarregados de Educação, IPSS ou outras 
entidades que promovam este tipo de resposta social (cf. nº 3, do art.º 3º, da Portaria nº 644-A/2015, de 24 de 
agosto). 
Os recursos humanos a afetar às AAAF são disponibilizados pela entidade que promove estas atividades. 
De acordo com o estipulado na Lei – Quadro da Educação Pré - Escolar – em articulação com o Decreto-Lei nº 
147/97, de 11 de junho, a planificação das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), tendo em conta as 
necessidades dos agregados familiares, é da responsabilidade dos órgãos competentes do Agrupamento, em 
articulação com os Municípios, envolvendo obrigatoriamente os educadores responsáveis pelo grupo. 
O tempo das atividades de animação e apoio à família será marcado por um carácter predominantemente lúdico 
e um processo educativo informal que reforça o processo de socialização, tratando-se de um tempo em que a 
criança escolhe o que deseja fazer, não havendo a mesma preocupação com a necessidade de proporcionar 
aprendizagens estruturadas como acontece em tempo de atividade educativa / letiva. 
A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das atividades de animação e de apoio à família (AAAF) 
são da competência dos educadores responsáveis pelo grupo, realizadas após as cinco horas letivas diárias, no 
âmbito da componente não letiva de estabelecimento, e compreende, nos termos do nº 3 do artº. 4ª da Portaria 
nº 644-A/2015, de 24 de agosto: 

 a programação das atividades; 

 a sua supervisão através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 

 a avaliação da sua realização; 

Em alguns Jardins-de-infância as 
AAAF funcionam de manhã, 
antes do início das atividades 
letivas, sendo que a maioria 
funcionam de tarde, a partir das 
15h:30 e terminam em 
diferentes horários entre as 
18h:00 e as 19h:30, conforme a 
especificidade de cada jardim de 
infância e respetiva comunidade.  
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 reuniões com os encarregados de educação. 

A planificação das atividades de animação e de apoio à família (AAAF) deve ser comunicada aos encarregados de 
educação no início do ano letivo. 

1º Ciclo 

A componente de apoio à família (CAF) é implementada por autarquias, associações de pais, IPSS ou por outras entidade que promovam este tipo de 
resposta social mediante acordo com os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. (cf. nº 2, do art.º 5º, da Portaria nº 644-A/2015, de 24 
de agosto). 
Os recursos humanos a afetar às CAF são disponibilizados pela entidade que desenvolve esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 123 
 

 

 

D – ORGANIZAÇÃO DO DOSSIÊ DIGITAL DE TURMA (1º, 2º e 3º CICLOS) / PROJETO CURRICULAR DE GRUPO (Educação 
Pré-Escolar) 

1º CICLO 

O Dossiê Digital de Turma, conterá a seguinte documentação: 

-plano curricular de turma; 

-planificação; 

-avaliação; 

-outra documentação. 

2º e 3º CICLOS 

O Dossiê Digital de Turma, conterá a seguinte documentação: 

-caracterização da turma; 

-mapa de testes; 

-atas; 

-avaliação diagnóstica; 

-critérios de atuação do conselho de turma/regras de atuação; 

-grelha Excel com o aproveitamento global por período escolar; 

-planificação do projeto de educação para a saúde; 

-planificação de Formação Integral do Aluno; 

-pautas. 

 
 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 124 
 

 

GUIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO DOSSIÊ DIGITAL DE TURMA (2º e 3º Ciclos) 

Em termos práticos, o Conselho de Turma deverá ter em conta os seguintes aspetos inerentes à organização e desenvolvimento do Dossiê Digital de 
Turma: 

 

 Modos de trabalho em equipa no âmbito das atividades de coordenação pedagógica (dinamizar o Conselho de Docentes do 1º 
Ciclo e cada um dos Conselhos de Turma, envolvendo todos os seus elementos) 

 Principal linha orientadora do trabalho pedagógico (valorizar a articulação horizontal, tornando-a visível) 

 Caracterização da turma (preenchimento do inquérito e compilação de dados para a grelha geral) 

 Dificuldades detetadas/diagnóstico da turma (analisar os processos da turma, consultar as atas do último período e outros 
documentos com dados sobre a turma / alunos  

 Planificação da Oferta Complementar (Formação Integral do Aluno) 

 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO (PCG) PRÉ-ESCOLAR – ESTRUTURA 

O Projeto Curricular de Grupo/Turma na educação pré-escolar, tem como enquadramento para a sua elaboração, a Circular nº 
17/DSDC/DEPEB/2007  

Diagnóstico 

 Caraterização do grupo 

 Identificação de interesses e necessidades 

 Levantamento de recursos 

Fundamentação das opções educativas (tendo em conta o diagnóstico efetuado e as grandes opções educativas definidas no projeto curricular do 
Agrupamento) 

 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017/2018| 

Página 125 
 

Metodologia 

Organização do ambiente educativo 

 Do grupo/Do espaço/Do tempo/Da equipa/ Do estabelecimento educativo 

Intenções de trabalho para o ano letivo 

 Opções e prioridades curriculares 

 Objetivos/efeitos esperados 

 Estratégias pedagógicas e organizativas previstas na componente educativa e de apoio à família 

 Previsão dos intervenientes e definição de papéis 

Previsão de procedimentos de avaliação 

 Dos processos e dos efeitos: 

 Com as crianças/Com a equipa/Com a família/Com a comunidade educativa 

Relação com a família e outros parceiros educativos 

Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida 

Planificação das atividades 

Relatório de Avaliação 

No decorrer do desenvolvimento do Projeto Curricular de Grupo/Turma, o educador deverá avaliar as várias etapas do processo, de modo a que essa 
avaliação seja suporte do planeamento. No final do ano letivo deverá elaborar um Relatório. 

E – ORIENTAÇÃO VOCACIONAL 

A Orientação Vocacional visa a promoção do desenvolvimento vocacional e a capacitação dos alunos do 9º ano de escolaridade para a resolução de 
tarefas vocacionais, de forma a definir um percurso escolar e/ou profissional, procurando-se assim alcançar os seguintes objetivos: 

a) Tornar os alunos conscientes da necessidade de planeamento vocacional; 

b) Dar a conhecer aos alunos o processo de planeamento vocacional, na perspetiva do desenvolvimento da carreira; 

c) Contribuir para que os alunos sejam capazes de avaliar as suas características individuais (interesses, aptidões e valores) e as suas 
experiências pessoais (escolares); 
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d) Apoiar os alunos no desenvolvimento da capacidade de descrever profissões em termos de níveis ocupacionais e de outros índices 
relevantes do ponto de vista do planeamento vocacional; 

e) Dar a conhecer o Sistema Educativo Português, em particular as áreas de estudos do ensino secundário e as oportunidades de formação 
profissional; 

f) Capacitar os alunos para a utilização de um processo de decisão planificada; 

g) Ajudar a desenvolver nos alunos competências para se orientarem na busca de informação escolar pertinente para planear ações 
escolares e profissionais que envolvam os seus próprios interesses, aptidões, valores e experiências, adotando um comportamento de 
planeamento vocacional consequente. 

A informação e a orientação escolar e vocacional são realizadas através de várias modalidades: 

1  Consulta individual no âmbito da orientação escolar e profissional, no gabinete do Psicólogo ao longo do ano letivo. 

2  Intervenções em grupo com as turmas do 9º ano em local a definir, nas horas estipuladas no horário do Psicólogo com a aplicação de um 
programa de orientação vocacional. 

3  Divulgação de materiais, ao longo do ano letivo, através da distribuição de folhetos e afixação de cartazes em vários locais da escola. 

4  Apoio aos Diretores de turma nas matrículas do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º no final do ano letivo, através do esclarecimento de dúvidas relativas à 
oferta educativa da escola (no agrupamento e nas Escolas Secundárias limítrofes). 

5  Contato com instituições de formação ao longo do ano letivo. 

Em sede do nosso Plano Anual de Atividades 2017/2018, constarão as ações a desenvolver no âmbito da orientação vocacional. 

F – OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES 

De acordo com o disposto no nº 2 do art.º 6º do Despacho Normativo nº 4-A/2016, de 16 de junho, quando, por qualquer motivo, o professor tenha 
de se ausentar, deve proceder-se da seguinte forma: 

1ª) Permuta de professor/disciplina sempre que possível; 

2ª) Sempre que possível, serão realizadas atividades numa sala (ocupação de tempos livres), em função do horário dos alunos. Em alternativa 
podem ser realizadas outras atividades de natureza desportiva, cultural ou científica noutros espaços, por iniciativa do professor. 
Se houver uma procura excessiva num determinado tempo, os alunos devem ser encaminhados para espaços de uso comum da escola sede onde 
possam ser vigiados por assistentes operacionais, nomeadamente espaços de uso desportivo, cobertos ou ao ar livre ou bliblioteca, ressalvando a 
perturbação de atividades letivas em curso. 
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G – AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Curricular do Agrupamento têm caráter permanente e sistemático e compete ao Conselho Pedagógico. 

Os resultados são apresentados ao Conselho Geral do Agrupamento. 
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ANEXO 1 (Projeto Curricular do Agrupamento) 

CALENDÁRIO ESCOLAR DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E LETIVAS 

Educação Pré-Escolar E Ensino Básico 

(conforme Anexo I do Despacho n.º 5458-A/2017, de 22 de junho) 

Períodos letivos Início Termo 

1.º 13 de setembro de 2017. 15 de dezembro de 2017. 

2.º 3 de janeiro de 2018. 23 de março de 2018. 

3.º 9 de abril de 2018. 

6 de junho de 2018 — 9.º ano de escolaridade. 

15 de junho de 2018 — 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de 
escolaridade. 

22 de junho de 2018 — Educação pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico. 

INTERRUPÇÕES DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E LETIVAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSINO BÁSICO 

(conforme Anexo I do Despacho n.º 5458-A/2017, de 22 de junho) 

Interrupções Início Termo 

1ª 18 de dezembro 2017 2 de janeiro de 2018 

2ª 12 de fevereiro de 2018 14 de fevereiro de 2018 

3ª 26 de março de 2018 6 de abril de 2018 
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ANEXO 2 (Projeto Curricular do Agrupamento) 
 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 2017/2018 
 

 

 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 

 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Oralidade 

 Leitura  

 Escrita 

 Educação literária 

 Gramática 

- Trabalho individual/de pares/de grupo; 

- Fichas/testes formativos e sumativos; 

- Trabalhos escritos/orais, na aula e em 

casa; 

- Registos nos cadernos e livros; 

- Participações nas atividades 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Comportamento adequado nos diferentes 

espaços 

Cumprimento de regras de convivência 

social 

Responsabilidade e interesse 

Atitudes de solidariedade e valores 

étnicos 

 

Trabalho de aula (Observação direta). 

20% 

OBSERVAÇÕES: 
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente. 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Números  

Operações 

Geometria e Medida 

Organização e Tratamento de Dados 

Resolução de problemas (Raciocínio 

matemático/ Comunicação matemática) 

 Trabalho individual/de pares/de grupo; 

- Fichas/testes formativos e sumativos; 

- Trabalhos escritos/orais, na aula e em 

casa; 

- Registos nos cadernos e livros; 

- Participações nas atividades 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Comportamento adequado nos diferentes 

espaços 

Cumprimento de regras de convivência 

social 

Responsabilidade e interesse 

Atitudes de solidariedade e valores 

étnicos 

 

Trabalho de aula (Observação direta) 

20% 

OBSERVAÇÕES: 
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente. 
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DISCIPLINA DE ESTUDO DO MEIO – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Compreensão e aquisição de 

conhecimentos 

Aplicação das aprendizagens (Capacidade 

de observação, demonstração de espírito 

crítico, desenvolvimento da curiosidade 

científica) 

 Trabalho individual/de pares/de grupo; 

- Fichas/testes formativos e sumativos; 

- Trabalhos escritos/orais, na aula e em 

casa; 

- Registos nos cadernos e livros; 

- Participações nas atividades 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Comportamento adequado nos diferentes 

espaços 

Cumprimento de regras de convivência 

social 

Responsabilidade e interesse 

Atitudes de solidariedade e valores 

étnicos 

 

Trabalho de aula (Observação direta). 

20% 

OBSERVAÇÕES: 
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente. 
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DISCIPLINA DE EXPRESSÕES – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 
Conhecimentos adquiridos 
 
SABER FAZER 
Capacidades e Aptidões 

Expressões Artísticas (Plástica, Musical e 
Dramática) 
Conhecimento e aplicação de diferentes 
técnicas 
Compreensão de jogos de comunicação verbal 
e não verbal 
Domínio da expressividade do corpo e da voz 
Capacidade de reproduzir e /ou criar sons 
Expressões Físico-Motoras 
Conhecimento e aplicação de regras. 
Execução de jogos e exercícios. 

-Trabalho individual/de pares/de grupo 
- Participação nas atividades 

80% 

SABER SER 
Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 
Comportamento adequado nos diferentes 
espaços 
Cumprimento de regras de convivência social 
Responsabilidade e interesse 
Atitudes de solidariedade e valores étnicos 

Trabalho de aula (Observação direta) 20% 

OBSERVAÇÕES: 
i) A menção da classificação dos trabalhos deve ser apresentada qualitativamente. 
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DISCIPLINA DE APOIO AO ESTUDO – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Autonomia (Realização de tarefas sem 

ajuda contínua) 

Hábitos e métodos de estudo 

Organização 

Trabalho individual; 

Trabalhos escritos/orais, na aula; 

Registos nos cadernos e livros; 

Participação e empenho nas atividades 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Comportamento adequado nos diferentes 

espaços 

Cumprimento de regras de convivência 

social 

Responsabilidade e interesse 

Atitudes de solidariedade e valores 

étnicos 

Trabalho de aula (Observação direta) 20% 
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DISCIPLINA DE OFERTA COMPLEMENTAR - “CRESCER DE MÃOS DADAS” – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

INTERESSE /PARTICIPAÇÃO 

Reflexão sobre os temas trabalhados e 

tomada individual de decisões 

Intervenção oportuna e adequada 

Cooperação nas atividades com os colegas 

e professores 

Apresentação de propostas de 

intervenção/resolução de problemas 

Trabalho individual/de pares/de grupo 

- Registos 

- Participação e empenho nas atividades 

- Observação dos comportamentos 

cívicos 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Comportamento adequado nos diferentes 

espaços 

Cumprimento de regras de convivência 

social 

Responsabilidade e interesse 

Atitudes de solidariedade e valores 

étnicos 

Trabalho de aula (Observação direta) 20% 
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DISCIPLINA DE INGLÊS – 1º Ciclo 

Domínio Parâmetros Instrumentos de avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Compreensão/Interação/Produção Oral 

Leitura 

Escrita 

Domínio intercultural 

Léxico e Gramática 

- Trabalho individual/de pares/de grupo 

- Fichas/testes formativos e sumativos 

- Trabalhos escritos/orais, na aula e em 

casa 

- Registos nos cadernos e livros 

- Participações nas atividades 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Comportamento adequado nos diferentes 

espaços 

Cumprimento de regras de convivência 

social 

Responsabilidade e interesse 

Atitudes de solidariedade e valores 

étnicos 

Trabalho de aula (Observação direta) 20% 

OBSERVAÇÕES: 
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente. 
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2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 2º Ciclo – 6ºano 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Comunicação Oral  

Comunicação Escrita  

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de trabalho; 

Fichas de leitura; 

Trabalhos de casa; 

Trabalhos de livre iniciativa; 

Trabalhos de pesquisa;  

Trabalhos individuais, de pares e de 

grupo. 

50% 

20% 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Autonomia 

Comportamento 

Organização e Métodos de Trabalho 

Responsabilidade/ Empenho 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

3% 

5% 

5% 

7% 

20% 
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DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 2º Ciclo - 5º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Comunicação Oral  

Comunicação Escrita  

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Trabalhos de casa; 

Trabalho individual;  

Trabalhos de pares e de grupo. 

 

45% 
20% 
15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e Pontualidade 
 
Responsabilidade/ Empenho 
   
Organização e Métodos de Trabalho 
- Participação 
- Autonomia 
 
Espírito Crítico 
 
Comportamento 
-Tolerância 
- Respeito 
- Cooperação 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de auto e heteroavaliação 

 

2% 

4% 

6% 

    3% 

     3% 

2% 

6% 

    3% 

     3% 

     3% 

20% 
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DISCIPLINA DE INGLÊS – 2º Ciclo-6ºano 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Compreensão/Expressão Oral  

Compreensão/Expressão Escrita  

Fichas de avaliação escrita; 

Fichas de avaliação Oral; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de trabalho; 

Fichas de leitura; 

Trabalhos de casa; 

Trabalhos de livre iniciativa; 

Trabalhos de pesquisa;  

Trabalhos individuais, de pares e de 

grupo. 

50% 

15% 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Autonomia,  

Comportamento,  

Organização e Métodos de Trabalho, 

Responsabilidade/ Empenho 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

3% 

7% 

3% 

7% 

20% 
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DISCIPLINA DE INGLÊS – 2º Ciclo - 5º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Compreensão/Expressão Oral  

Compreensão/Expressão Escrita 

  

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Trabalhos de casa; 

Trabalho individual;  

Trabalhos de pares e de grupo. 

 

45% 
20% 
15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e Pontualidade 
 
Responsabilidade/ Empenho 
   
Organização e Métodos de Trabalho 
- Participação 
- Autonomia 
 
Espírito Crítico 
 
Comportamento 
-Tolerância 
- Respeito 
- Cooperação 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de auto e heteroavaliação 

 

2% 

4% 

6% 

    3% 

     3% 

2% 

6% 

    3% 

     3% 

     3% 

20% 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 2º Ciclo - 5º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Realização de trabalhos individuais 

 

Realização de trabalhos de grupo 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de correção 

65% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

 

Organização e método de trabalho. 

 

Responsabilidade e empenho: 

  Participação; 

  Autonomia; 

  Espírito Crítico. 

 

Comportamento. 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação e 

heteroavaliação 

2% 

 

4% 

 

 

3% 

3% 

2% 

 

6% 

20% 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 2º Ciclo - 6º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Realização de trabalhos 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de correção 

70% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / Empenho 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Comportamento  

 

Autonomia 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação e 

heteroavaliação 

6% 

 

4% 

 

6% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2º Ciclo - 5º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Trabalho individual 

 

Trabalhos escritos/relatórios 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de registo 

65% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

 

Organização e método de trabalho. 

 

Responsabilidade e empenho: 

  Participação; 

  Autonomia; 

  Espírito Crítico. 

 

Comportamento. 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação e 

heteroavaliação 

2% 

 

4% 

 

 

3% 

3% 

2% 

 

6% 

20% 
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DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 2º Ciclo - 6º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de competências essenciais 

 

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Domínio de técnicas de trabalho diversificados 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas de correção (trabalhos 

escritos/relatórios) 

70% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / Empenho 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Comportamento  

 

Autonomia 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação e 

heteroavaliação 

6% 

 

4% 

 

6% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – 2º Ciclo – 5ºano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Avaliação do Domínio de conhecimentos essenciais 

 

Aplicação Prática dos Conhecimentos 

 

Participação oral e escrita 

Grelha de correção de testes/trabalhos 

escritos 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de registo 

60% 

 

15% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / empenho 

 

Comportamento 

 

Autonomia 

 

Assiduidade / Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

6% 

 

2% 

20% 
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DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 2º Ciclo – 5º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

 

Comunicação Oral  

 

Comunicação Escrita 

Testes 

 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno 

50% 

 

20% 

 

 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

Organização e método de trabalho 

Responsabilidade e empenho (Participação, Autonomia, Espírito 

Crítico) 

Comportamento (Tolerância, Respeito, Cooperação) 

 

 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

1% 

6% 

7% 

 

6% 

20% 
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DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 2º Ciclo – 6º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos (testes)  

 

Comunicação Oral (trabalho de aula) 

 

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros) 

Testes 

 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno 

60 % 

 

5% 

 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / Empenho 

Organização e métodos de trabalho 

Comportamento 

Autonomia 

 

 

Trabalho de aula (Observação direta) 

5% 

5% 

7% 

3% 

20% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º Ciclo – 5ºano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos  

 

Conhecimentos e competências adquiridas 

 

- Interioriza as aprendizagens elementares; 

- Domina os conceitos básicos; 

- Relaciona as aprendizagens adquiridas; 

-Participa, coopera ajudando ativa e espontaneamente, 

demonstrando entusiasmo nas atividades dos projetos;  

- Domina as regras do jogo; 

- Aplica o conhecimento de regras em situação de arbitragem; 

- Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo 

Observação direta 

Trabalho individual 

Trabalho de grupo 

Fichas de avaliação 

Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa 

própria 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

20% 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Capacidades e aptidões 

 

Elementos técnicos; 

Elementos táticos; 

Condição Física; 

Observação direta 

Grelhas de Registo  

 

 

15% 

15% 

10% 

40% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Atitudes e Valores 

 

Assiduidade/Pontualidade 

Comportamento 

Empenho 

Higiene 

Material 

Espirito critico 

Observação direta 

Registos de observação 

Ficha de Auto e Heteroavaliação 

 

 

5% 

10% 

10% 

5% 

10% 

40% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º Ciclo – 6ºano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos  

 

Conhecimentos adquiridos 

 

Interioriza as aprendizagens elementares; 

Domina os conceitos básicos; 

Relaciona as aprendizagens adquiridas; 

 

 

Domina as regras do jogo; 

Aplica o conhecimento de regras em situação de arbitragem; 

Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo 

Observação direta 

Fichas de avaliação 

Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa 

própria 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

20% 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Capacidades e aptidões 

 

Elementos técnicos; 

Elementos táticos; 

Condição Física; 

Observação direta 

Grelhas de Registo  

 

 

15% 

15% 

10% 

40% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Atitudes e Valores 

 

Assiduidade/Pontualidade 

Comportamento 

Empenho 

Higiene 

Material 

Observação direta 

Registos de observação 

 

 

5% 

10% 

10% 

5% 

10% 

40% 
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 DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 2º Ciclo 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Interiorização das aprendizagens elementares; 

Trabalhos práticos 

Observação direta 

Grelhas de verificação 

7% 

Domínio dos conceitos básicos; 7% 

Relacionação das aprendizagens adquiridas; 7% 

Sensibilidade estética; 9% 

Utilização correta de materiais específicos da disciplina; 11% 

Aplicação correta das técnicas estudadas; 11% 

Utilização adequada dos meios de expressão; 

9% 

9% 

5% 

Criatividade; 

Trabalho de pesquisa autónoma 

 

75% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

Observação direta 

Grelhas de verificação 

1% 

Organização e método de trabalho 8% 

Responsabilidade e empenho: 10%(4%+3%+3%) 

                    Espírito Crítico;  

                    Trabalhos de casa; 6%(2%+2%+2%) 

                    Respeito;   

                   Cooperação.  

 25% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2º Ciclo 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos 

 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Interiorização das aprendizagens elementares; 

Trabalhos realizados 

Ficha de avaliação  

Observação direta 

Grelhas de verificação 

7% 

Domínio dos conceitos básicos; 6% 

Relacionação das aprendizagens adquiridas; 6% 

Respeito pelas regras de higiene e segurança; 9% 

Escolha de estratégias adequadas à resolução de problemas; 9% 

Manuseio correto de materiais, equipamentos e ferramentas; 9% 

Aplicação correta das técnicas estudadas; 9% 

Utilização adequada dos meios de expressão;  

Criatividade. 

Trabalho de pesquisa autónoma 

 

9% 

 75% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

Observação direta 

 

Grelhas de verificação 

1% 

Organização e método de trabalho 8% 

Responsabilidade e empenho: 10%(4%+3%+3%) 

                    Participação;  

                    Autonomia; 

                    Espírito Crítico.  

 

Comportamento 6%(2%+2%+2%) 

                     Tolerância;   

                     Respeito;   

                    Cooperação.  

 25% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 2º Ciclo 

Domínio Parâmetros  Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

 

SABER FAZER 

 

Capacidades e aptidões 

Identificações auditivas 

Conhecimento sobre instrumentos 

Conhecimento/aplicação da escrita musical 

Aplicação dos conhecimentos 

Capacidade de interpretação vocal  

Capacidade de interpretação instrumental (flauta/Orff) 

 

Observação direta com registo em 

grelhas 

Fichas de trabalho 

Fichas de avaliação 

Audições vocais  

Audições instrumentais (flauta/Orff) 

Trabalhos individuais 

Trabalhos de grupo 

 

10% 

10% 

10% 

15% 

15% 

15% 

75% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade e empenho 

Comportamento 

Organização e métodos de trabalho 

Autonomia 

Espírito Crítico 

 

Observação direta com registo em 

grelhas 

Auto e heteroavaliação 

 

6% 

8% 

4% 

4% 

3% 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 



| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | 

| PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO 2017-2018 | 

Página 149 
 

 

 

 

 DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA (EMRC) – 2º Ciclo 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Comunicação Oral (trabalho de aula) 

 

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros) 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno. 

30% 

 

30% 

60% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade 

Empenho; 

Respeito pelos outros 

Comportamento 

Solidariedade 

Registos do professor, realizados ao 

longo das aulas. 

5% 

10% 

5% 

10% 

10% 

40% 
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 3º Ciclo-8º e 9º anos 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Comunicação Oral  

Comunicação Escrita  

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de trabalho; 

Fichas de leitura; 

Trabalhos de casa; 

Trabalhos de livre iniciativa; 

Trabalhos de pesquisa;  

Trabalhos individuais, de pares e de 

grupo. 

50% 

20% 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Autonomia,  

Comportamento,  

Organização e Métodos de Trabalho, 

Responsabilidade/ Empenho 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

3% 

5% 

5% 

7% 

20% 
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DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 3º Ciclo- 7ºano 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Comunicação Oral  

Comunicação Escrita  

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Trabalhos de casa; 

Trabalho individual;  

Trabalhos de pares e de grupo. 

 

45% 

20% 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e Pontualidade 
 
Responsabilidade/ Empenho 
   
Organização e Métodos de Trabalho 
- Participação 
- Autonomia 
 
Espírito Crítico 
 
Comportamento 
-Tolerância 
- Respeito 
- Cooperação 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de auto e heteroavaliação 

 

2% 

4% 

6% 

    3% 

     3% 

2% 

6% 

    3% 

     3% 

     3% 

20% 
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DISCIPLINA DE INGLÊS – 3º Ciclo-8º e 9º anos 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Compreensão/Expressão Oral 

Compreensão/Expressão Escrita  

Fichas de avaliação escrita; 

Fichas de avaliação oral; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de trabalho; 

Fichas de leitura; 

Trabalhos de casa; 

Trabalhos de livre iniciativa; 

Trabalhos de pesquisa;  

Trabalhos individuais, de pares e de 

grupo. 

50% 

15% 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Autonomia,  

Comportamento,  

Organização e Métodos de Trabalho, 

Responsabilidade/Empenho 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

3% 

7% 

3% 

7% 

20% 
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DISCIPLINA DE INGLÊS – 3º Ciclo- 7ºano 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Compreensão/Expressão Oral 

Compreensão/Expressão Escrita 

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Trabalhos de casa; 

Trabalho individual;  

Trabalhos de pares e de grupo. 

 

45% 

20% 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e Pontualidade 
 
Responsabilidade/ Empenho 
   
Organização e Métodos de Trabalho 
- Participação 
- Autonomia 
 
Espírito Crítico 
 
Comportamento 
-Tolerância 
- Respeito 
- Cooperação 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de auto e heteroavaliação 

 

2% 

4% 

6% 

    3% 

     3% 

2% 

6% 

    3% 

     3% 

     3% 

20% 
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DISCIPLINA DE FRANCÊS – 3º Ciclo-8º e 9º anos 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Compreensão/Expressão Oral 

Compreensão/Expressão Escrita 

Fichas de avaliação escrita; 

Fichas de avaliação oral; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de trabalho; 

Fichas de leitura; 

Trabalhos de casa; 

Trabalhos de livre iniciativa; 

Trabalhos de pesquisa;  

Trabalhos individuais, de pares e de 

grupo. 

50% 

15% 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Autonomia,  

Comportamento,  

Organização e Métodos de Trabalho, 

Responsabilidade/ Empenho 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

3% 

7% 

3% 

7% 

20% 
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DISCIPLINA DE FRANCÊS – 3º Ciclo- 7ºano 

Domínio Parâmetros Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

Compreensão/Expressão Oral 

Compreensão/Expressão Escrita 

Fichas de avaliação escrita; 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Trabalhos de casa; 

Trabalho individual;  

Trabalhos de pares e de grupo. 

 

45% 

20% 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e Pontualidade 
 
Responsabilidade/ Empenho 
   
Organização e Métodos de Trabalho 
- Participação 
- Autonomia 
 
Espírito Crítico 
 
Comportamento 
-Tolerância 
- Respeito 
- Cooperação 

Trabalho de aula (Observação direta); 

Fichas de auto e heteroavaliação 

 

2% 

4% 

6% 

    3% 

     3% 

2% 

6% 

    3% 

     3% 

     3% 

20% 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 3º Ciclo - 7º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Realização de trabalhos individuais 

 

Realização de trabalhos de grupo 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de correção 

65% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

 

Organização e método de trabalho. 

 

Responsabilidade e empenho: 

  Participação; 

  Autonomia; 

  Espírito Crítico. 

 

Comportamento: 

  Tolerância; 

  Respeito; 

  Cooperação. 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

2% 

 

3% 

 

 

3% 

3% 

3% 

 

 

2% 

2% 

2% 

20% 
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 3º Ciclo - 8º e 9º anos 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Realização de trabalhos 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de correção 

70% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / Empenho 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Comportamento  

 

Autonomia 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

4% 

 

6% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 3º Ciclo - 7º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Realização de trabalhos individuais (inclui relatórios) 

 

Realização de trabalhos de grupo 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de registo 

65% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Comportamento 

 

Responsabilidade / empenho 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário / manual 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

4% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS – 3º ciclo - 8º e 9º anos 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio das metas definidas  

 

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Domínio de técnicas de trabalho diversificados 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas de correção (trabalhos 

escritos/relatórios) 

65% 

 

5% 

 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade e empenho 

 

Comportamento 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

4% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE FÍSICO-QUÍMICA – 3º Ciclo - 7º ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de metas 

 

Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Realização de trabalhos individuais (inclui relatórios) 

 

Realização de trabalhos de grupo 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de registo 

65% 

 

5% 

 

5% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Comportamento 

 

Responsabilidade / empenho 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário / manual 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

4% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE FÍSICO-QUÍMICA – 3º Ciclo - 8º e 9º anos 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio das metas definidas  

 

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita 

 

Domínio de técnicas de trabalho diversificados 

Grelha de correção de testes 

 

Observação direta 

 

Grelhas de correção (trabalhos 

escritos/relatórios) 

65% 

 

5% 

 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade e empenho 

 

Comportamento 

 

Organização e métodos de trabalho 

 

Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

4% 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE HISTÓRIA – 3º Ciclo – 7º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

 

Comunicação Oral  

 

Comunicação Escrita 

Testes 

 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno 

50% 

 

20% 

 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

Organização e método de trabalho 

Responsabilidade e empenho (Participação, Autonomia, Espírito 

Crítico) 

Comportamento (Tolerância, Respeito, Cooperação) 

Trabalho de aula (Observação direta). 1% 

6% 

7% 

 

6% 

20% 
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DISCIPLINA DE HISTÓRIA – 3º Ciclo – 8º / 9º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos (testes)  

 

Comunicação Oral (trabalho de aula) 

 

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros) 

Testes 

 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno 

60 % 

 

5% 

 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / Empenho 

Organização e métodos de trabalho 

Comportamento 

Autonomia 

Trabalho de aula (Observação direta). 5% 

5% 

7% 

3% 

20% 
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DISCIPLINA DE GEOGRAFIA – 3º Ciclo – 7º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos  

 

Comunicação Oral  

 

Comunicação Escrita 

Testes 

 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno 

50% 

 

20% 

 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade. 

Organização e método de trabalho 

Responsabilidade e empenho (Participação, Autonomia, Espírito 

Crítico) 

Comportamento (Tolerância, Respeito, Cooperação) 

Trabalho de aula (Observação direta). 

 

1% 

6% 

7% 

 

6% 

20% 
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DISCIPLINA DE GEOGRAFIA – 3º Ciclo – 8º / 9º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Domínio de conhecimentos (testes)  

 

Comunicação Oral (trabalho de aula) 

 

Comunicação Escrita (trabalho de aula) 

Testes 

 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno 

60 % 

 

5% 

 

15% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / Empenho 

Organização e métodos de trabalho 

Comportamento 

Autonomia 

 

 

Trabalho de aula (Observação direta). 

5% 

5% 

7% 

3% 

20% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º Ciclo – 7º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos  

 

Conhecimentos e competências adquiridas 

- Interioriza as aprendizagens elementares; 

- Domina os conceitos básicos; 

- Relaciona as aprendizagens adquiridas; 

-Participa, coopera ajudando ativa e espontaneamente, 

demonstrando entusiasmo nas atividades dos projetos;  

- Domina as regras do jogo; 

- Aplica o conhecimento de regras em situação de arbitragem; 

- Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo 

Observação direta 

Trabalho individual 

Trabalho de grupo 

Fichas de avaliação 

Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa 

própria 

10% 

 

 

 

 

10% 

20% 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Capacidades e aptidões 

 

Elementos técnicos 

Elementos táticos 

Condição Física 

Observação direta 

Testes práticos 

Grelhas de Registo  

 

 

15% 

20% 

10% 

45% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Atitudes e Valores 

 

Assiduidade/Pontualidade 

Comportamento 

Empenho 

Higiene 

Material 

Espirito critico 

Observação direta 

Registos de observação 

Ficha de Auto e Heteroavaliação 

 

5% 

8% 

8% 

5% 

5% 

4% 

35% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º Ciclo – 8º e 9º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos adquiridos  

 

Conhecimentos e competências adquiridas 

 

Interioriza as aprendizagens elementares 

Domina os conceitos básicos 

Relaciona as aprendizagens adquiridas 

 

Domina as regras do jogo 

Aplica o conhecimento de regras em situação de arbitragem; 

Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo 

Observação direta 

Fichas de avaliação 

Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa 

própria 

10% 

 

 

 

 

10% 

20% 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Capacidades e aptidões 

 

Elementos técnicos 

Elementos táticos 

Condição Física 

Observação direta 

Grelhas de Registo  

 

 

15% 

20% 

10% 

45% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Atitudes e Valores 

 

Assiduidade/Pontualidade 

Comportamento 

Empenho 

Higiene 

Material 

Observação direta 

Registos de observação 

 

 

5% 

10% 

10% 

5% 

5% 

35% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 3º Ciclo – 7º Ano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Formação e alargamento de conceitos 

 

 

Capacidade expressiva/ criativa/ de comunicação 

 

Conhecimento e utilização das técnicas expressivas 

 

 

-Trabalhos práticos 

- Trabalho de grupo 

- Trabalho individual 

- Observação direta 

- Ficha de autoavaliação 

- Grelhas de verificação 

- Portfólio 

  

 

20% 

 

 

30% 

 

 

30% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Responsabilidade e Empenho 

 

Comportamento 

 

Autonomia 

 

Organização e métodos de trabalho 

- Observação direta 

 

- Ficha de Autoavaliação  

 

- Grelhas de verificação 

 

 

 

6% 

 

6% 

 

4% 

 

4% 

 

20% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 3º Ciclo – 8º e 9ºAno 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Formação e alargamento de conceitos 

 

 

Capacidade expressiva/ criativa/ de comunicação 

 

Conhecimento e utilização das técnicas expressivas 

 

 

- Trabalhos práticos 

 

-Observação direta 

 

- Grelhas de verificação 

20% 

 

 

30% 

 

 

30% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

 

Responsabilidade e Empenho 

 

 

Comportamento 

 

 

Autonomia 

 

 

Organização e métodos de trabalho 

- Observação direta 

 

- Grelhas de verificação 

 

 

 

6% 

 

 

6% 

 

 

4% 

 

 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 3º Ciclo 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Interiorização das aprendizagens elementares, dominando os 

conceitos básicos e relacionando as aprendizagens adquiridas; 

 

 

Realização das atividades com rigor e de acordo com a 

planificação; 

 

 

Interiorização e aplicação das regras de higiene e segurança no 

trabalho 

 

Dossiê de projeto 

Fichas de trabalho 

Grelhas de observação 

30% 

 

 

 

40% 

 

 

 

10% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Organização 

Cumprimento de regras estabelecidas na sala de aula 

Empenho  

Cumprimento responsável das suas obrigações 

Autonomia 

 

Grelhas de observação 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

20% 
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – 3º Ciclo – 7ºano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Avaliação do Domínio de conhecimentos essenciais 

 

Aplicação Prática dos Conhecimentos 

 

Participação oral e escrita 

Grelha de correção de testes/trabalhos 

escritos 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de registo 

60% 

 

15% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / empenho 

 

Comportamento 

 

Autonomia 

 

Assiduidade / Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

6% 

 

2% 

20% 
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – 3º Ciclo – 8ºano 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Avaliação do Domínio de conhecimentos essenciais 

 

Aplicação Prática dos Conhecimentos 

 

Participação oral e escrita 

Grelha de correção de testes/trabalhos 

escritos 

 

Observação direta 

 

Grelhas diversas de registo 

60% 

 

15% 

 

5% 

80% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade / empenho 

 

Comportamento 

 

Autonomia 

 

Assiduidade / Pontualidade 

Observação direta 

 

Caderno diário 

 

Trabalhos de casa 

 

Ficha de autoavaliação 

6% 

 

6% 

 

6% 

 

2% 

20% 
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA (EMRC) – 3º Ciclo 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos 

adquiridos  

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Comunicação Oral (trabalho de aula) 

 

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros) 

Registos do professor 

 

Qualquer tipo de trabalho escrito 

desenvolvido pelo aluno. 

30% 

 

30% 

60% 

SABER SER 

Atitudes e Valores 

Responsabilidade 

Empenho 

Respeito pelos outros 

Comportamento 

Solidariedade 

Registos do professor, realizados ao 

longo das aulas. 

5% 

10% 

5% 

10% 

10% 

40% 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL – ALUNOS COM CEI - 1º, 2º e 3º Ciclos 

Domínio Parâmetros de avaliação Instrumentos de Avaliação % 

SABER 

Conhecimentos e 

Competências adquiridos  

Interiorização das aprendizagens elementares 

Domínio dos conceitos básicos 

Aquisição de novas aprendizagens com base em inter-relações de 

conteúdos 

Aplicação das aprendizagens 

Observação direta 

Trabalho individual 

Trabalho de grupo 

Fichas de avaliação 

5% 

5% 

5% 

 

5% 

20% 

SABER FAZER 

Capacidades e Aptidões 

Expressão oral e escrita 

Utilização correta de materiais específicos das áreas curriculares 

Utilização de diferentes meios de expressão 

Consulta e utilização de diferentes fontes de informação 

Observação direta 

Grelhas de Registo  

5% 

5% 

5% 

5% 

20% 

SABER SER (*) 

Atitudes e Valores 

Assiduidade e pontualidade 

Colaboração nos trabalhos de grupo e/ou turma 

Realização as tarefas propostas 

Respeito pelos colegas 

Respeito pelos professores 

Respeito pelas regras de funcionamento da sala de aula 

Expressão das suas opiniões 

Interesse e empenho 

Atenção e concentração 

Observação direta 

Registos de observação 

3% 

4,5% 

7,5% 

7,5% 

7,5% 

7,5% 

7,5% 

7,5% 

7,5% 

60% 
(*) Nota: Será privilegiado no caso dos alunos com problemas do espectro do autismo e outras deficiências impeditivas da avaliação dos restantes itens. 
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PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR (PAFC) - MATRIZ DAS DECISÕES 

 

1. OPÇÕES CURRICULARES (artigo 13º do Despacho nº 5908/2017, de 5 de julho) 

 

Opções Curriculares Ano de escolaridade 

DAC - Combinação parcial ou total de disciplinas 

Há um tema global para todas as turmas do 5º  ano - “Educação ambiental e 

Saúde,”, com subtemas por cada turma, a saber:  5º A - “Poluição dos mares e 

oceanos”; 5º B - ”Desenvolver a consciência cívica, alterar os 

comportamentos”;  5º C - ”A poluição dos ribeiros e dos rios”; e, 5º D - “Crescer 

saudável em ambiente    saudável”. 

Há um tema global para todas as turmas do 7º ano –“A Cidade”.  

Em torno do tema global (e subtemas no 5º ano) há o contributo das várias 

disciplinas e áreas disciplinares para o trabalho de integração e articulação 

disciplinar, nomeadamente, através da definição competências e aprendizagens 

essenciais a trabalhar ao longo do ano letivo em cada turma e/ou conjunto de 

todas as turmas abrangidas no PAFC (1º, 2º e 3º Ciclos) e das metodologias de 

trabalho a utilizar. 

5ºano 

 

 

 

7º ano 

Alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de 

funcionamento disciplinar com períodos de 

funcionamento multidisciplinar, em trabalho 

colaborativo 

A definir  

Desenvolvimento de trabalho prático ou 

experimental com recurso a desdobramento de 

turmas ou outra organização 

Nas turmas do 7º ano, em vez de se trabalhar de forma separada as disciplinas 

de Físico-Química e Ciências Naturais, optou-se pela sua fusão em “áreas 

disciplinares” com a carga horária semanal equivalente à soma das duas.  

 7º ano 
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Opções Curriculares Ano de escolaridade 

Integração de projetos desenvolvidos na escola em 

blocos que se inscrevem no horário semanal, de 

forma rotativa ou outra adequada 

A definir  

Redistribuição da carga horária das disciplinas das 

matrizes curriculares -base, promovendo tempos de 

trabalho de projeto interdisciplinar, com partilha de 

horário entre diferentes disciplinas 

A definir  

Organização do funcionamento das disciplinas de 

um modo trimestral ou semestral, ou outra 

organização 

Optou-se por uma organização semestral das novas áreas de “Cidadania e 

Desenvolvimento” e de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

5ºano 

7º ano 

Criação de disciplinas, de espaços ou de tempos de 

trabalho para o desenvolvimento de componentes 

de currículo local, entre outras, com contributo 

interdisciplinar 

“Crescer de mãos dadas” (disciplina criada no tempo de “Oferta 

Complementar”. 

“Formação Integral do Aluno (FIA)” (disciplina criada no tempo de “Oferta 

Complementar” 

(1º Ciclo) 

 

5ºano 

7º ano 

 

2. OPÇÕES DO DOMÍNIO ORGANIZACIONAL 

2.1 ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPAS PEDAGÓGICAS (5º e 7º ano) 

Visando a criação de condições para a flexibilização, o reforço do trabalho colaborativo, a sistematização e aprofundamento do debate/reflexão, a 

articulação na tomada de decisões, o acompanhamento e supervisão do trabalho a realizar, foi constituído um conselho de ano para o 5º ano e um 

outro para o 7º ano, com a atribuição, sempre que foi possível, de apenas um professor a cada disciplina, permitindo assim a formação de duas 
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equipas pedagógicas “especialistas” reduzidas – uma, formada por doze (12) professores do 2º ciclo que tem a cargo as quatro turmas do 5º ano; a 

outra, com treze (13) professores mas do 3º ciclo que tem a cargo as quatro turmas do 7º ano. 

Neste modelo de organização de equipas pedagógicas reduzidas e focadas na organização curricular destes dois níveis (5º ano e 7º ano), com a 

consequente redução dos níveis de ensino dos professores implicados, no conjunto das 8 turmas, por questões incontornáveis, apenas os 

professores de EMRC e de TIC terão as 8 turmas. 

2.2 COORDENAÇÃO DO PROJETO  

Foi atribuída a função de Coordenação do Projeto a dois docentes, sendo que ambos integram o Conselho Pedagógico e um deles, é ainda 

Coordenador dos Diretores de Turma. A ideia foi obter maior eficácia nos processos, uma vez que ambos também têm assento no Conselho 

Pedagógico. 

Nome do docente Grupo de docência Função ou cargo 

Leonor Pereira 110 – 1º Ciclo Coordenação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (1º Ciclo) 

Fernando Silva 
200 – 2º Ciclo (Português e História 

e Geografia de Portugal) 
Coordenação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (2º Ciclo – 5º ano) 

Elsa Mateus 330 – 3º Ciclo (Inglês) Coordenação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (3º Ciclo – 7º ano) 
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2.3 LECIONAÇÃO E COORDENAÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) 

A lecionação da “Cidadania e Desenvolvimento” foi atribuída ao Diretor de Turma (turmas do 5º e 7º ano). 

Foi criada a função de Coordenação da Cidadania e Desenvolvimento que se atribuiu à Coordenadora dos Diretores de Turma (uma vez que tem as 4 

turmas do 7º ano), por se afigurar ser mais eficaz para os fins em vista. 

2.4 GESTÃO DA CARGA SEMANAL DAS COMPONENTES DO CURRÍCULO (5º E 7º ANO) - SUPRESSÃO DOS TEMPOS REMANSCENTES 

2.4.1 Enquadramento: 

 Na gestão da carga horária semanal das componentes do currículo das turmas do 5º ano e do 7º ano abrangidas pelo Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular (PAFC) – Despacho nº 5908, de 5 de julho, verifica-se a existência de um tempo remanescente de 20 minutos semanais, 

no caso das turmas do 5º ano e de 15 minutos, nas turmas do 7º ano. 

 Assim, para efeitos do cálculo anual do cumprimento dos tempos curriculares semanais remanescentes em apreço, foram consideradas 36 

semanas de aulas a cumprir no presente ano letivo de 2017/2018, a saber: 

Período Nº de semanas de aulas por período Nº de semanas por mês de aulas 

1.º P 14 semanas setembro – 3 semanas / outubro – 4 semanas / novembro – 5 semanas / dezembro – 2 semanas 

2.º P 12 semanas janeiro – 5 semanas / fevereiro – 4 semanas / março – 3 semanas  

3.º P 10 semanas abril – 3 semanas / maio – 5 semanas / junho – 2 semanas 

TOTAL 36 semanas ---------------------------------------------- 

 A opção para suprimir tais tempos remanescentes foi criar uma Oficina com funcionamento quinzenal ou outro.  

 Para cada uma das duas situações de cumprimento dos tempos curriculares semanais remanescentes foi calculado o total anual das mesmas, a 

saber: 
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Período Nº de semanas de aulas por período 
Tempos curriculares semanais remanescentes  

15 minutos (7º ano) 20 minutos (5º ano) 

1.º P 14 semanas 210m 280m 

2.º P 12 semanas 180m 240m 

3.º P 10 semanas 150m 200m 

TOTAL 36 semanas 540m 720m 

2.4.2 Concretização: 

 Desenvolver cada área numa lógica de trabalho de tipo oficinal. 

 Organizar cada área numa lógica de funcionamento quinzenal ou outra e por módulos no decurso das 36 semanas de aulas do ano letivo 

2017/2018, sendo lecionadas por um ou mais professores. 

 No caso da opção de funcionamento ser quinzenal, a Oficina teria uma duração quinzenal de 40 minutos para as turmas do 5º ano e de 30 

minutos, para as turmas do 7º ano. No caso da opção de funcionamento ser outra, ajustar-se-ão os tempos curriculares a cumprir em função 

dessa mesma opção. 

 Avaliar as aprendizagens dentro do paradigma da avaliação formativa e formadora, mais autêntica e participativa, tendo em conta a 

capacidade de cada aluno, não só para compreender os conteúdos e os processos, mas, essencialmente, a competência para os mobilizar na 

realização dos projetos propostos, numa lógica de investigação-ação e de saber em ação; 

 Avaliar continuamente, no início, durante e no final, o funcionamento das áreas de descoberta com vista à identificação de áreas de melhoria a 

implementar, numa lógica de investigação-ação-colaborativa. 
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2.4.3 Objetivo a alcançar: 

Proporcionar, nas diferentes áreas de descoberta, um ensino-aprendizagem que se paute por métodos ativos, pelo ensino experimental e pela 

ênfase da organização de trabalho escolar em torno de projetos, que promovam a reflexão em ação. 

2.4.4. Conteúdo da oficina 

As áreas de descoberta terão como finalidade/missão o desafio de ajudar o aluno a percecionar-se como “motor do seu próprio desenvolvimento” e 

da sua própria aprendizagem.  

Assim, serão desenvolvidas as seguintes áreas de descoberta: A - TECNOLOGIAS; B – HUMANIDADES; C – ARTES; D – CIÊNCIAS. 

2.5 REUNIÕES DE TRABALHO COLABORATIVO (5º e 7º ano) 

Foi configurada a atribuição semanal de um tempo letivo comum a todos os professores para realização de reuniões de trabalho colaborativo, 

articulação curricular, produção de materiais e debate/reflexão sistemática sobre o trabalho pedagógico a desenvolver nestas turmas e até ao final 

do mês de setembro, foi definido em conjunto por todos os docentes o modelo de funcionamento das mesmas. 

3. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE SUCESSO ESCOLAR: ARTICULAÇÃO E COERÊNCIA 

3.1 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA (PAE) DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR (PNPSE) 

Os alunos do 1º Ciclo, do 5º e do 7º ano das turmas integradas no PAFC beneficiam articuladamente das seguintes medidas do nosso Plano de Ação 

Estratégica (PAE) do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), a saber: 

 MEDIDA 1  Ajuda Para Aprender (APA) 

ANO DE ESCOLARIDADE A ABRANGER   1.º ano de escolaridade. 
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OBJETIVOS A ATINGIR COM A MEDIDA  

 Apoiar precocemente os alunos a quem são diagnosticadas graves dificuldades na aquisição da 
leitura/escrita. 

 Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos no 1º ano. 

 Melhorar as competências de leitura e escrita, no 1º ano. 

METAS A ALCANÇAR COM A MEDIDA   Diminuir em 3% a taxa de alunos que transita para o 2º ano, com competências em défice na leitura e escrita. 

 
MEDIDA 2  Turmas “Fénix” (“FAVO”) 

ANO DE ESCOLARIDADE A ABRANGER  
 2.º ano de escolaridade. 

 5º ano de escolaridade. 
 7º ano de escolaridade. 

OBJETIVOS A ATINGIR COM A MEDIDA  

 Diminuir a taxa de retenção dos alunos. 

 Melhorar o sucesso escolar. 

 Promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem, criando 
grupos de menor dimensão (ninhos). 

 Desenvolver dinâmicas de ensino e de aprendizagem diversificadas e personalizadas. 

METAS A ALCANÇAR COM A MEDIDA  

 95% dos alunos com menção qualitativa ≥Suficiente a Português (2º ano). 

 95% dos alunos com menção qualitativa ≥Suficiente a Matemática (2º ano). 

 Taxa sucesso escolar a Português (5º ano) igual a 84,3%. 

 Taxa sucesso escolar a Matemática (5º ano) igual a 89%. 

 Taxa sucesso escolar a Português (7º ano) igual a 84,55%. 

 Taxa sucesso escolar a Matemática (7º ano) igual a 94,72%. 
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MEDIDA 3  “Pequenos Cientistas” - Ensino Experimental das Ciências no 1.º ciclo. 

ANO DE ESCOLARIDADE A ABRANGER   3º e 4º anos de escolaridade. 

OBJETIVOS A ATINGIR COM A MEDIDA  

 Contribuir para a valorização das ciências no 1.º ciclo do ensino básico, promovendo a literacia científica. 

 Propiciar o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento crítico e da capacidade de resolução de problemas. 

 Proporcionar aos alunos experiências diversificadas de aprendizagem. 

 Garantir uma atividade experimental adequada ao currículo. 

 Contribuir para o aprofundamento da partilha de conhecimento científico e técnico entre os docentes. 

METAS A ALCANÇAR COM A MEDIDA  
 Realizar 5 atividades experimentais anuais por turma.  

 Preencher 5 registos de experiências anuais por turma. 

 
MEDIDA 4  “Saber +”. 

ANO DE ESCOLARIDADE A ABRANGER   Alunos do 5º ano de escolaridade. 

OBJETIVOS A ATINGIR COM A MEDIDA  

 Melhorar a qualidade do sucesso escolar (5º e 6º ano de escolaridade). 

 Promover o potencial máximo de cada aluno, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem. 

 Garantir que os alunos transitam para nível de ensino/ciclo de escolaridade seguinte com as competências 
essenciais para concluir o ciclo com sucesso de qualidade. 

METAS A ALCANÇAR COM A MEDIDA  

 Reduzir em 10% o nº de alunos que progridem do 5º para o 6º ano com classificação inferior a 3 a Português, 
Matemática, Inglês e História e Geografia de Portugal. 

 Reduzir em 10% o nº de alunos que progridem do 6º para o 7º ano com classificação inferior a 3 a Português, 
Matemática, Inglês e História e Geografia de Portugal. 
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3.2 OUTRAS MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

Os alunos do 5º e do 7º ano beneficiam também articuladamente das seguintes medidas de promoção do sucesso escolar, a saber: 

Apoio Pedagógico Personalizado (alunos integrados no Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro com medida no respetivo PEI). 

Apoio ao Estudo. 

Coadjuvação a Matemática (“FAVOS”) [5º e 7º ano] 

Coadjuvação a Português (Turma do 7ºA - 7º ano) 

Coadjuvação a Educação Tecnológica (5º ano) 

Coadjuvação a Educação Visual (7º ano) 

Sala de estudo “Saber+”. (5º ano) 

Clubes.  

Programas de Tutoria.  
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4. PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

4.1 PROCESSOS: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Monitorizar e avaliar a consecução das metas do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC) 

 

Ações a desenvolver Recursos Indicadores Calendarização 
Dados de 
partida 

(agosto de 2017) 

Metas 

Criação da figura de Coordenador do Projeto (1º 
ciclo, 5º ano e 7º ano). 

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Figura do Coordenador 
do Projeto (1º ciclo, 5º 

e 7º ano) 
setembro -------------------- 

Garantir a criação da figura do 
Coordenador do Projeto (1º 

ciclo, 5º e 7º ano) 

Criação da figura de Coordenador da disciplina de 
“Cidadania e Desenvolvimento” (5º e 7º ano).  

Diretor 

Conselho Pedagógico 

Figura do Coordenador 
da disciplina de 

“Cidadania e 
Desenvolvimento” (5º 

e 7º ano) 

setembro -------------------- 

Garantir a criação da figura do 
Coordenador da disciplina de 

“Cidadania e 
Desenvolvimento” (5º e 7º 

ano) 

Definição do modelo de funcionamento das reuniões 
de articulação (5º e 7º ano). 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

 

Modelo de 
funcionamento das 

reuniões de 
articulação (5º e 7º 

ano) 

setembro -------------------- 

Garantir a existência de um 
modelo de funcionamento das 
reuniões de articulação (5º e 

7º ano) 

Escolha do tema e possíveis subtemas a desenvolver 
no âmbito das DAC, depois de escutadas as 
propostas dos alunos das várias turmas. 

Alunos  

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Esboço do tema e 
possíveis subtemas a 

desenvolver no âmbito 
das DAC 

setembro -------------------- 

Garantir a existência de um 
esboço do tema e possíveis 
subtemas a desenvolver no 

âmbito das DAC 

Reflexão sobre os critérios específicos de avaliação.  

Elaboração e aprovação dos critérios específicos de 
avaliação por disciplina. 

Departamentos 
Curriculares 

Conselho Pedagógico 

Documento com os 
critérios específicos de 

avaliação por 
disciplina 

setembro / 
outubro 

-------------------- 

Garantir a existência de um 
documento com os critérios 
específicos de avaliação por 

disciplina 
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Ações a desenvolver Recursos Indicadores Calendarização 
Dados de 
partida 

(agosto de 2017) 

Metas 

Elaboração e aprovação do Plano Curricular da 
disciplina “Crescer de Mãos Dadas” (1º Ciclo). 

Departamento 
Curricular do 1º Ciclo 

Conselho Pedagógico 

Plano Curricular da 
disciplina “Crescer de 

Mãos Dadas” (1º Ciclo) 
outubro -------------------- 

Garantir a existência do Plano 
Curricular da disciplina 

“Crescer de Mãos Dadas” (1º 
Ciclo) 

Elaboração e aprovação do Plano Curricular da 
disciplina de “Formação Integral do Aluno (FIA)” (5º 
e 7º ano). 

Departamentos 
Curriculares 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Plano Curricular da 
disciplina de 

“Formação Integral do 
Aluno (FIA)” (5º e 7º 

ano) 

outubro -------------------- 

Garantir a existência do Plano 
Curricular da disciplina de 

“Formação Integral do Aluno 
(FIA)” (5º e 7º ano) 

Elaboração e aprovação dos instrumentos de 
avaliação a utilizar nas novas disciplinas de “Crescer 
de Mãos Dadas” (1º Ciclo) e Formação Integral do 
Aluno (FIA). 

Departamentos 
Curriculares 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Grelha para 
operacionalização dos 
critérios de avaliação 

outubro -------------------- 

Garantir a existência de 
instrumentos de avaliação a 
utilizar nas novas disciplinas 
de “Crescer de Mãos Dadas” 

(1º Ciclo) e Formação Integral 
do Aluno (FIA) 

Organização do Plano Curricular de Turma (PCT) – 
itens que deve compreender. 

Departamento 
Curricular do 1º Ciclo 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Guião para a 
organização do PCT 

outubro -------------------- 
Garantir a existência de um 
modelo de PCT para cada 

turma. 

Seleção das aprendizagens a desenvolver nas 
diversas disciplinas (DAC). 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Diagramas com a 
indicação das 

aprendizagens a 
desenvolver nas 

diversas disciplinas 
(DAC) 

outubro -------------------- 

Garantir a existência de 
diagramas com a indicação 

das aprendizagens a 
desenvolver nas diversas 

disciplinas (DAC) 
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Ações a desenvolver Recursos Indicadores Calendarização 
Dados de 
partida 

(agosto de 2017) 

Metas 

Reflexão sobre os objetivos e a operacionalização 
das DAC. 

Elaboração / Aprovação de proposta de dias e 
semanas DAC a realizar ao longo do ano letivo. 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Documento com o 
registo da 

operacionalização das 
DAC 

novembro -------------------- 
Garantir a existência de um 

documento com o registo da 
operacionalização das DAC 

Realização projetos interdisciplinares envolvendo 
pelo menos uma disciplina de dois ou mais 
departamentos curriculares (2º e 3º ciclo) 

Departamentos 
Curriculares 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Nº de projetos 
interdisciplinares 

realizados envolvendo 
pelo menos uma 

disciplina de dois ou 
mais departamentos 
curriculares (2º e 3º 

ciclo) 

Ao longo do 
ano letivo 

-------------------- 

Garantir pelo menos a 
realização de um projeto 
interdisciplinar numa das 
turmas do PAFC envolvendo 
pelo menos uma disciplina de 
dois ou mais departamentos 
curriculares (2º e 3º ciclo) 

Integração de projetos desenvolvidos na escola em 
blocos que se inscrevem no horário semanal, de 
forma rotativa ou outra adequada. 

 

Departamentos 
Curriculares 

Coordenadora do 
Projeto Eco Escolas 

Coordenadora do 
Projeto PES 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Nº de projetos 
desenvolvidos na 

escola em blocos que 
se inscrevem no 

horário semanal, de 
forma rotativa ou 
outra adequada. 

Ao longo do 
ano letivo 

-------------------- 

Garantir a integração de um 
projeto desenvolvido na 
escola em blocos que se 

inscrevem no horário 
semanal, de forma rotativa ou 

outra adequada. 

Acreditação pelo Centro de Formação como ações 

de formação de curta duração do trabalho 

colaborativo, de articulação curricular, de produção 

de materiais e de atualização científica e 

metodológica que se desenvolve nos conselhos de 

turma (5º e 7º ano) no âmbito das suas reuniões. 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Diretor 

Centro de Formação 
RCA 

Nº de ações de curta 
duração acreditadas 

pelo Centro de 
Formação RCA 

Ao longo do 
ano letivo 

-------------------- 

Garantir pelo menos uma 
ação de curta duração 

acreditada pelo Centro de 
Formação RCA 
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Ações a desenvolver Recursos Indicadores Calendarização 
Dados de 
partida 

(agosto de 2017) 

Metas 

Reflexão sobre as Aprendizagens Essenciais (AE) a 
desenvolver em cada área disciplinar ou disciplina 
[por ano de escolaridade: (1ºCiclo), 5º ano (2º Ciclo) 
e 7º ano (3º Ciclo). 

 

Departamentos 
Curriculares (1º, 2º e 

3º Ciclos) 

Professores Titulares 
de Turma (1º Ciclo) 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Momentos de reflexão 
sobre as 

Aprendizagens 
Essenciais (AE) 

Ao longo do 
ano letivo 

-------------------- 

Garantir a existência de 
momentos de reflexão sobre 
as Aprendizagens Essenciais 
(AE) em cada área disciplinar 

ou disciplina [por ano de 
escolaridade: 1ºCiclo, 5º ano 
(2º Ciclo) e 7º ano (3º Ciclo) 

Balanço intermédio sobre o desenvolvimento do 
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 
(PAFC) [(1ºCiclo), do 5º ano e do 7º ano]. 

Departamentos 
Curriculares 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Relatório de 
monitorização 
intermédia, a 

apresentar em 
Conselho Pedagógico 

janeiro -------------------- 
Garantir a existência de 

relatório de monitorização 
intermédia 

Balanço final do 1º ano de execução e 
desenvolvimento do Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular (PAFC) [1º Ciclo, do 5º ano e 
do 7º ano]. 

Departamentos 
Curriculares 

Conselhos de Turma 
(5º e 7º ano) 

Conselho Pedagógico 

Relatório de 
monitorização final, a 

apresentar em 
Conselho Pedagógico 

 

julho -------------------- 
Garantir a existência de 

relatório de monitorização 
final 
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4.2 RESULTADOS ESCOLARES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento 

 

Objetivo Operacional (OO) Recursos Indicadores 
Dados de partida 
(agosto de 2017) 

Metas 
(Final ano letivo 2017/2018) 

01. Melhorar a taxa de alunos do 1º ano com Menções 
Qualitativas de Suficiente, Bom e Muito Bom a 
Português, Matemática, Estudo do Meio e 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras  

Direção 

Professores Titulares 
de Turma (1º Ciclo) 

 

Taxa de alunos do 1º ano 
com Menções Qualitativas 

de Suficiente, Bom e 
Muito Bom a Português, 
Matemática, Estudo do 

Meio e Expressões 
Artísticas e Físico-Motoras 

Português - 94% 

Matemática - 96% 

Estudo do Meio - 100% 

Expressões Artísticas e Físico 
– Motoras - 100% 

Português – 94,5% 

Matemática – 96,5% 

Estudo do Meio - 100% 

Expressões Artísticas e Físico – 
Motoras - 100% 

02. Melhorar a taxa de alunos do 2º ano com Menções 
Qualitativas de Suficiente, Bom e Muito Bom a 
Português, Matemática, Estudo do Meio e 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras  

Português - 90% 

Matemática - 92% 

Estudo do Meio - 97% 

Expressões Artísticas e Físico 
– Motoras - 100% 

Português – 90,5% 

Matemática – 92,5% 

Estudo do Meio – 97,5% 

Expressões Artísticas e Físico – 
Motoras - 100% 

03. Melhorar a taxa de alunos do 3º ano com Menções 
Qualitativas de Suficiente, Bom e Muito Bom a 
Português, Matemática, Estudo do Meio e 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras  

Português - 98% 

Matemática - 96% 

Estudo do Meio - 99% 

Expressões Artísticas e Físico 
– Motoras - 100% 

Português – 98,5% 

Matemática – 96,5% 

Estudo do Meio – 99,5% 

Expressões Artísticas e Físico – 
Motoras - 100% 

04. Melhorar a taxa de alunos do 4º ano com Menções 
Qualitativas de Suficiente, Bom e Muito Bom a 
Português, Matemática, Estudo do Meio e 
Expressões Artísticas e Físico-Motoras  

Português - 100% 

Matemática - 93% 

Estudo do Meio - 99% 

Expressões Artísticas e Físico 
– Motoras - 100% 

Português – 100% 

Matemática – 93,5% 

Estudo do Meio – 99,5% 

Expressões Artísticas e Físico – 
Motoras - 100% 
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Objetivo Operacional (OO) Recursos Indicadores 
Dados de partida 
(agosto de 2017) 

Metas 
(Final ano letivo 2017/2018) 

05. Melhorar a taxa de alunos do 1º ciclo que transita 
com Menção Qualitativa de Insuficiente a Português 
ou a Matemática 

Professores Titulares 
de Turma (1º Ciclo) 

Taxa de alunos do 1º ciclo 
que transita com Menção 
Qualitativa de Insuficiente 

a Português ou a 
Matemática 

------------------------------------- 

Reduzir em 10% o número de 
alunos que transita com 
Menção Qualitativa de 
Insuficiente a Português ou a 
Matemática 

06. Melhorar o sucesso académico interno à disciplina 
de Português – 5º ano (2º Ciclo) 

Professores de 
Português – 5º ano 

(2º Ciclo) 

Taxa média de sucesso a 
Português (5º ano) 

Taxa média de sucesso das 
turmas do 5º ano – 73,9% 

Garantir uma taxa superior a 
74,4% 

Nível médio a Português 
(5º ano) 

Nível médio – 2,88 
Melhorar 0,02 em relação a 
2016/2017 

07. Melhorar o sucesso académico interno à disciplina 
de Matemática – 5º ano (2º Ciclo) 

Professores de 
Matemática – 5º ano 

(2º Ciclo) 

Taxa média de sucesso a 
Matemática (5º ano) 

Taxa média de sucesso das 
turmas do 5º ano – 72,5% 

Garantir uma taxa superior a 
73% 

Nível médio a Matemática 
(5º ano) 

Nível médio – 2,99 
Melhorar 0,02 em relação a 
2016/2017 

08. Melhorar o sucesso académico interno à disciplina 
de Português – 7º ano (3º Ciclo) 

Professores de 
Português – 7º ano 

(3º Ciclo) 

Taxa média de sucesso a 
Português (7º ano) 

Taxa média de sucesso das 
turmas do 5º ano – 83,8% 

Garantir uma taxa superior a 
84,3% 

Nível médio a Português 
(7º ano) 

Nível médio – 3,05 
Melhorar 0,03 em relação a 
2016/2017 

09. Melhorar o sucesso académico interno à disciplina 
de Matemática – 7º ano (3º Ciclo) 

Professores de 
Matemática – 7º ano 

(3º Ciclo) 

Taxa média de sucesso a 
Matemática (7º ano) 

Taxa média de sucesso das 
turmas do 5º ano – 67,6% 

Garantir uma taxa superior a 
68,1% 

Nível médio a Matemática 
(7º ano) 

Nível médio – 2,94 
Melhorar 0,03 em relação a 
2016/2017 

10. Melhorar a taxa de alunos do 5º e 7º ano que 
transitam com duas ou mais classificações inferiores 
a 3 

Professores dos 
Conselhos de Turma 

do 5º e 7º ano 

Taxa de alunos do 5º e 7º 
ano que transitam com 

duas ou mais classificações 
inferiores a 3 

------------------------------------- 

Reduzir em 10% o número de 
alunos que transitam com duas 
ou mais classificações inferiores 
a 3, no 5º e 7º anos 
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