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INTRODUÇÃO
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 no Plano de Ação Estratégica 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.
Procuramos sempre que a Escola se torne ainda melhor para os nossos alunos.
Nessa direção de análise, é essencial fazer do currículo um instrumento, um processo que ajuda a passar do CONHECIMENTO PARA A AÇÃO, DA
PEDAGOGIA DE TRANSMISSÃO PARA A PEDAGOGIA DE PRODUÇÃO, onde os alunos possam demonstrar conhecimentos e capacidades em outras e
de várias maneiras e em outras e em vários contextos.
A nossa intencionalidade é promover uma Educação em que todos Aprendam com Qualidade. Uma Educação em que se Aprende a Pensar. Uma
Educação crítica, que problematiza, associada à transformação e à melhoria da sociedade e da vida.
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.
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1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
1.1 CONTEXTO E CARACTERIZAÇÃO GERAL
1.1.1 DIMENSÃO DO AGRUPAMENTO
O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem uma população escolar de 837 crianças e jovens, das quais 172 pertencem à educação pré-escolar, 327
ao 1ºciclo do ensino básico, 135 ao 2º ciclo, 203 ao 3º ciclo.
É constituído por 2 estabelecimentos de educação que integram o jardim de infância e a escola do 1º ciclo, 4 estabelecimentos de educação préescolar, 5 estabelecimentos de educação do 1º ciclo do ensino básico, 1 Centro Escolar 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/união de freguesias:
FREGUESIA DA BIDOEIRA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
COLMEIAS E MEMÓRIA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA BOA
VISTA E DE SANTA EUFÊMIA

Jardim Infância Mata dos Milagres

Jardim de Infância de Colmeias
Escola Básica do 1º Ciclo de Agodim +
Centro Escolar da Bidoeira
Jardim de Infância de Agodim
(com Jardim de Infância e Escola do 1º
Escola Básica do 1º Ciclo da Bouça +
Ciclo)
Jardim de Infância da Bouça
Escola Básica Integrada de Colmeias

FREGUESIA DE MILAGRES

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

Jardim de Infância dos Milagres
Escola Básica de Alcaidaria
Escola Básica do 1º Ciclo Mata dos
Milagres
Escola Básica do 1º Ciclo dos Milagres

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | PROJETO EDUCATIVO 2018-2021
Página 3

1.1.1.1 Pessoal Docente
O Agrupamento de Escolas de Colmeias tem 93 docentes distribuídos do seguinte modo:
Níveis de ensino
QND
QZP
Pré-Escolar
11
0
1ºCEB
25
0
2º CEB
12
4
3ºCEB
19
5
Educação Especial
5
3
Total
72
12

Contratados
1
2 (GR 120)
1
5
0
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 existem 88 docentes do Agrupamento com grupo / turmas e/ou apoios educativos
atribuídos, encontram-se distribuídos do seguinte modo:

Departamento Curricular

Grupos de recrutamento

Educação Pré-Escolar
1º Ciclo
Ciências Sociais e Humanas
Expressões

100
110
200|290|400|420
240|250|260|530|600|620

Línguas

120|220|300|320|330

Matemática e Ciências
Experimentais
Educação Especial

Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Nº Total
Docentes
Docentes
Docentes Docentes Docentes
de
Pré
Grupo 910
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
docentes
Escolar
(Ed.Especial)
10
10
25
25
4
4
0
8
5
6
0
11
3 + 2 (GR
8
0
13
120)

230|500|510|520|550

4

9

0

13

27

8
8

8
88

910
TOTAIS

10

25

18
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1.1.1.2 Pessoal Não Docente
O pessoal não docente do Agrupamento num total de 41 funcionários e 1 Técnico Superior Especializado (Psicólogo), encontra-se distribuído do
seguinte modo:

Pré-escolar
1ºCEB
Escola sede
Total
Total
Psicólogo
Total

Assistentes Operacionais (AO)
Quadro
CIT
CEI
1
0
0
2
6
0
4
8
0
7
14
0
Assistentes Técnicos (AT)
3
0
0
Técnicos Especializados (TE)
1
0
0
0
0
0

Aut
10
0
0
10

CTRCTP
0
1
5
6

Total
11
9
17
37

0

1

4

0
0

0
0

1
1

Legenda: CIT – Contratado Individual de Trabalho; CEI – Contratos Emprego e Inserção; Aut – Autarquia; CTRCTP – Contratado a termo resolutivo certo a tempo parcial.

1.1.1.3 Outros Técnicos
O Agrupamento mantém a parceria com o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) e, no presente ano letivo de 2018/2019, temos também uma
parceria com a Câmara com o Projeto Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).
Destas parcerias resulta uma intervenção direta com alunos com necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à Inclusão que se traduz nos
dados seguintes:
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ALUNOS COM MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO
DOCENTE DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Apoio Direto

CENTRO DE RECURSOS
PARA A INCLUSÃO - CRI

SPO

PSI

TO

TF

PSI

PIICIE
NUTRI

TF

PSI

MED

PRÉ-ESCOLAR

2

0

0

0

1

1

0

0

1ºCICLO

27

12

3

17

0

21

23

16

2º CICLO

15

10

1

10

3

3ºCICLO

8

8

1

4

5

TOTAL

53

30

5

31

8

1

22

23

16

CRI-CERCILEI
Na presente data, já iniciaram funções no nosso Agrupamento quatro técnicas do CRI-CERCILEI:
 a terapeuta ocupacional (TO), Jéssica Coelho (3h30m – 5 alunos apoiados);
 a terapeuta da fala (TP), Patrícia Vinagre (20h45m – 31 alunos apoiados);
 a psicóloga (PSI), Mafalda Figueiredo (com 6 horas - 10 alunos apoiados);
 a psicóloga Mª José Antunes(PSI) ( com 18 horas – 20 alunos apoiados).
À data temos um total de quarenta e três (43) alunos e alunas apoiados pelo Centro de Recursos para a Inclusão.
PIICIE – Câmara Municipal
No âmbito do PIICIE, o nosso agrupamento dispõe de 4 técnicos: 1 nutricionista; um mediador; uma psicóloga e uma terapeuta da fala. O apoio
prestado incide apenas na educação pré-escolar (crianças com 5 anos) e 1º e 2º anos de escolaridade. A intervenção está atribuída da forma
apresentada na tabela anterior.
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1.1.1.4 Oferta Educativa
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).
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.
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1.2 A ANÁLISE ORGANIZACIONAL (SWOT)
1.2.1 AMBIENTE INTERNO
PONTOS FORTES



















Liderança da Direção ao nível da gestão dos recursos humanos e dos espaços
escolares.
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 (livros catalogados e em rede, interação 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.
Motivação dos docentes para iniciativas de inovação, melhoria e procura de
práticas e métodos pedagógicos orientados para a qualidade educativa.
Dinâmica/eficácia
do
Subdepartamento
de
Educação
Especial
na
referenciação/encaminhamento e acompanhamento dos alunos com NEEP/CEI.
Vigilância e controlo interno (garantia de segurança, bem-estar e tranquilidade,
com relevo para o papel desempenhado pelas Assistentes Operacionais).
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.
Valorização das atividades desenvolvidas com as crianças ao nível do Projeto de
Educação para a Saúde (PES) [preservação do ambiente, afetos, saúde, segurança].
Formulação do planeamento das estratégias da atividade educativa constantes do
Projeto Educativo, do Projeto Curricular e do Plano Anual de Atividades do
Agrupamento (ao nível de coerência, clareza e objetividade).
Desenvolvimento/implementação de processos de autoavaliação, por parte do
Agrupamento, para melhorar o seu desempenho (análise da sistematicidades e
coerência).
Promoção e incentivo do pessoal docente e não docente para frequentar ações de
formação, estimulando as práticas de desempenho inovadoras.
Articulação entre as diversas estruturas de orientação pedagógica vertical e
horizontal.
Existência de exigência e método no trabalho desenvolvido bem como de uma

PONTOS FRACOS
























Disponibilidade e utilização de novas tecnologias.
Número de Assistentes Operacionais.
Contribuição dos alunos para a conservação, higiene e segurança das instalações e
dos espaços verdes.
A progressiva ideia que os alunos só têm direitos e não deveres, e que todos os
funcionários da escola só têm deveres e não direitos.
Afastamento progressivo dos pais à medida que os educandos progridem nos vários
anos de escolaridade.
Motivação dos alunos.
Atitudes e comportamentos inadequados por parte de alguns alunos (casos
identificados).
Aproveitamento dos espaços verdes.
Existência de um calendário escolar diferente para a educação pré-escolar.
Sala de trabalho com condições para o corpo docente.
Professores cumprem as suas obrigações profissionais extra horário laboral (com
frequência).
Indefinição do futuro profissional dos professores.
Persiste, por parte de alguns alunos, falta de compromisso na construção da sua
aprendizagem o que implica um esforço acrescido ao trabalho das várias equipas
pedagógicas.
Alteração dos padrões de vida das famílias a nível afetivo, social e económico.
Apoio e interação Autarquia/Agrupamento.
Espaços municipais disponíveis à comunidade (Bibliotecas, Ginásios, etc.)
Estabelecimento de parcerias com instituições / associações de carácter artístico e
/ou cultural: escolas de músicas, grupo de teatro amador / museu municipal
(parceiros estratégicos)
Interação entre o Agrupamento e outras estruturas locais.
Resultados escolares provas finais nacionais.
Oferta formativa coerente com a realidade do tecido económico local e regional no
âmbito de vários sectores da economia
Parcerias existentes com a comunidade (por ex. no âmbito da formação dos alunos,
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PONTOS FORTES




















articulação curricular conseguida.
Agilização do processo de leitura e aprovação das atas, através do seu envio por
correio eletrónico para correção e posterior reenvio.
Horário da componente de apoio às famílias, na entrada e na saída.
Assistentes Operacionais muito dedicadas às crianças.
Atenção e acompanhamento individual dos alunos procurando sempre o seu bemestar.
Imagem institucional.
Empenho do corpo docente na melhoria das aprendizagens e resultados escolares.
Comunicação entre a maioria dos elementos da escola utilizando as novas
tecnologias de comunicação e informação.
Capacidade de análise e reflexão crítica face aos resultados escolares dos alunos.
Parcerias e interação com escolas estrangeiras.
Qualidade da prestação de serviços e informações à comunidade escolar de forma
clara, rápida e cortês.
Realização de ações previstas no Plano de Melhoria.
Uniformização de práticas e de documentos.
Valorização das atividades desenvolvidas pelos alunos ao nível cultural, social,
artístico, desportivo e cívico.
Articulação e participação ativa dos pais nos projetos e atividades de Jardim de
Infância.
Articulação entre as iniciativas de oferta cultural do Município e o Plano de
Atividades do Agrupamento
Importância de regras de comportamento, de socialização e de bons hábitos
alimentares
Cultura de autoavaliação e de avaliação externa, com a consequente introdução de
mecanismos de autorregulação e melhoria dos desempenhos pedagógicos e
organizacionais.
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.

PONTOS FRACOS



na oferta de serviços adicionais, etc.).
Participação em eventos regionais para incentivar o gosto pelo estudo das ciências
experimentais (Olimpíadas de Física e de Química, Biologia, por exemplo).
Relacionamento com outras instituições do concelho (para além da autarquia)
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1.2.2 AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES












Articulação e participação ativa dos pais nos projetos e atividades.
Articulação entre as iniciativas de oferta cultural do Município e o Plano de
Atividades do Agrupamento
Cursos profissionais articulados com as necessidades do mercado de trabalho
local/regional
Imagem do Agrupamento junto da Comunidade que serve.
Importância de regras de comportamento, de socialização e de bons hábitos
alimentares.
Parcerias existentes com a comunidade (por ex. no âmbito da formação dos alunos,
na oferta de serviços adicionais, etc.)
Relacionamento com outras instituições do concelho (para além da autarquia)
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).
Valorização dos saberes e da cultura pela família e pela sociedade.

AMEAÇAS


















A emigração dos jovens casais e de pais com crianças em idade pré-escolar.
Acesso a bebidas alcoólicas e substâncias psicotrópicas pelos jovens
Aumento do número de famílias destruturadas.
Condições Sociais da Comunidade envolvente.
Constantes alterações legislativas provenientes da tutela.
Decréscimo do número de alunos (decorrente da taxa de natalidade).
Desmotivação dos alunos face à insegurança e perspetivas de futuro.
Desvalorização dos saberes e da cultura pela família e pela sociedade.
Distanciamento entre as escolas do Agrupamento.
Imagem e autoridade do docente.
Infra-estruturas do Agrupamento.
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).
Localização em termos de acessibilidade.
Nível de habilitações/educação do agregado familiar.
Número de instituições formadoras e escolas privadas concorrentes na oferta
formativa concelhia.
A progressão na carreira está congelada.
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2. O NOSSO LEMA
Cada vez mais se afigura ser fundamental oferecer às crianças e aos alunos os instrumentos adequados (textos, atividades, jogos, entre tantos outros)
à exploração do seu espírito curioso, crítico/interrogativo, criativo e interventivo face ao mundo envolvente. É indispensável favorecer, também, o
desenvolvimento de “habilidades” cognitivas e intelectuais, como a análise concetual, a interpretação e argumentação, mas ainda atitudes e hábitos,
tais como a capacidade de autocorreção, de escutar, de prestar atenção e de entender o outro, de pedir e dar razões para as ideias defendidas.
Para que tal aconteça, a sala de aula deve transformar-se numa comunidade dialógica/socrática de investigação, onde as crianças e os alunos não são
tábuas rasas de conhecimentos mas, seres potencialmente capazes de pensar por si mesmos, a fim de poderem renovar, criativamente, a sociedade
em que vivem.
O nosso lema é, pois, “Saber Ler o Mundo”.
As ideias-chave em torno do mesmo e que sustentam o nosso Projeto Educativo são:

Compromisso
Ousadia
Labor
Mérito
Engenho
Inclusão
Autonomia
Sucesso
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3. MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

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

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.

VALORES

QUALIDADE E INOVAÇÃO NA AÇÃO EDUCATIVA - Consideremos ser um desafio para “conquistar” o futuro.
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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Desenvolvimento da Autonomia da Escola

Administração das Escolas

4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
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.
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 e inclusão, visando a concretização de uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso e nas condições de sucesso para
todos, no respeito pela individualidade de cada um.
Estabelecimento de parcerias com estruturas do poder autárquico, entidades e instituições ligadas à educação, emprego e saúde.
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5. PRIORIDADES EDUCATIVAS / EIXOS DE INTERVENÇÃO
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 de Colmeias 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
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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 escolares
RESULTADOS

Resultados sociais

EIXO A

SUCESSO EDUCATIVO

EIXO B

PRÁTICA PEDAGÓGICA

EIXO C

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E
IMPACTO NA COMUNIDADE

Reconhecimento da comunidade
Planeamento e articulação
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO

Práticas de ensino
Monitorização
aprendizagens

e

avaliação

das

Liderança
LIDERANÇA E GESTÃO

Gestão
Autoavaliação e melhoria
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E METAS
A conceção de um projeto pressupõe, necessariamente, a formulação de objetivos. Do mesmo modo o desenvolvimento de uma ação educativa,
concertada e dirigida, pressupõe a definição de objetivos que lhe imprimam intencionalidade. Neste pressuposto, que se considera basilar, definemse como prioritários nove objetivos estratégicos:
EIXOS DE INTERVENÇÃO

EIXO A

EIXO B

EIXO C

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.1

Promover a qualidade do sucesso educativo no Agrupamento

OE.2

Promover a qualidade do sucesso escolar no Agrupamento

OE.3

Reforçar a articulação no agrupamento e a promoção de
práticas pedagógicas inovadoras

OE.4

Melhorar a qualidade do serviço prestado

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

SUCESSO EDUCATIVO

PRÁTICA PEDAGÓGICA

QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E
IMPACTO NA COMUNIDADE
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Para cada um dos nove objetivos estratégicos, fixaram-se as seguintes metas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

01.Promover a qualidade do
sucesso educativo no
Agrupamento

02.Promover a qualidade do
sucesso escolar no
Agrupamento

03.Reforçar a articulação no

METAS

INDICADORES

1. No final do triénio atingir taxas de transição ≥ 95% para o 1º e 2º Ciclo e ≥ 90%
para o 3º Ciclo.

Taxas de transição no 1º, 2º e 3º Ciclos.

2. Ao longo do triénio, manter a taxa de abandono escolar a 0% nos 1º, 2º,3º ciclos.

Taxa de abandono escolar.

3. Envolver alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos em Laboratórios/Oficinas/Sala de Estudo.

Nº de alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos
envolvidos.

4. Assegurar uma Assembleia de Turma por período, de modo a promover a
participação ativa dos alunos na vida do Agrupamento e uma reflexão conjunta Nº de assembleias de turma.
sobre cidadania responsável.
5. Realizar, anualmente, um mínimo de 2 atividades propostas e dinamizadas por
iniciativa dos alunos do 2º e 3º Ciclos/Associação de Estudantes.

Nº de atividades.

1. No final do triénio atingir um sucesso pleno ≥ 94,6% no 1º Ciclo; ≥ 77,8% no 2º
Ciclo e ≥ 62,7% no 3º Ciclo.

Taxas de sucesso pleno no 1º, 2º e
3ºciclos.

2. Assegurar a oferta de, pelo menos, 5 atividades de complemento e/ ou
enriquecimento curricular nas diversas áreas.

Nº de atividades de complemento e/ ou
enriquecimento curricular nas diversas
áreas.

3. Consolidar a implementação do Apoio Tutorial Específico (ATE).

Nº de grupos ATE implementados.
Inquérito de Satisfação aos alunos.

4. Distinguir e premiar os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos na categoria de Quadro de
Mérito (Quadro de Excelência e de Quadro de Valor), atingindo no final do triénio
uma taxa ≥ 15% de alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos que integram o Quadro de Mérito.

Quadro de Excelência e de Quadro de
Valor.
Taxa de aluno do 1º, 2º e 3º Ciclos
propostos para o Quadro de Mérito.
Nº de diplomas/certificados.

1. Realizar anualmente, por turma, um projeto integrador de articulação curricular e
interdisciplinaridade, com mais de duas disciplinas participantes.

Nº de projetos realizados.
Nº de turmas envolvidas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

agrupamento e a promoção
de práticas pedagógicas
inovadoras

2. Garantir a coadjuvação curricular em sala de aula em disciplinas e anos de
escolaridade que se justifiquem.

Nº de coadjuvações curriculares.

3. Garantir que, anualmente, todos os alunos participam numa atividade de âmbito
Desportivo, Cultural e Artístico.

Nº de atividades.
Nº de alunos participantes.

4. Criar, até ao final do triénio, uma Sala do Futuro, equipada com recursos
tecnológicos inovadores ou, pelo menos, um espaço físico para a flexibilização da
aprendizagem, nos 2º e 3º Ciclos.

Nº de salas/espaços físicos.

1. Garantir que, até ao final do triénio, 30% a 40% dos docentes estão envolvidos em
atividades de intervisão pedagógica, centradas nas práticas de sala de aula.

Nº de docentes envolvidos.

2. Monitorizar e avaliar a consecução das metas - Turmas abrangidas pela Autonomia
e Flexibilidade Curricular (AFC) [Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho].

Cronograma de ações ao nível dos
processos e dos resultados escolares.
Ações desenvolvidas.
Cumprimento das metas.

3. Realizar reuniões semanais de trabalho colaborativo / articulação curricular.

Sumários eletrónicos (2º e 3º ciclos)

4. Organizar uma jornada de reflexão sobre temáticas do interesse dos docentes
(autonomia e flexibilidade curricular, avaliação, intervisão, …), por ano letivo.

Nº de participantes nas Jornadas.

5. Participar, anualmente, em cada estabelecimento, num mínimo de 2 iniciativas
ou projetos que promovam a defesa do ambiente, a cidadania e a solidariedade.

Nº de atividades realizadas.
Nº de turmas envolvidas por ano.

6. Monitorizar e avaliar a consecução das metas da Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva (EMAEI) [Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho].

Cronograma de ações ao nível dos
processos.
Ações desenvolvidas.
Cumprimento das metas.

1. Divulgar estrategicamente junto dos vários públicos a Missão, a Visão e os Valores
da escola (Projeto Educativo do Agrupamento).

Expositores,
pósteres,
desdobráveis, …

04.Melhorar a qualidade do
serviço prestado

O5. Consolidar os princípios
orientadores do

INDICADORES

folhetos,
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

Agrupamento

2. Realizar, anualmente, uma atividade no âmbito da Educação para a Saúde, por
turma e por ano de escolaridade.

Nº de atividades realizadas.
Nº de turmas envolvidas por ano.

3. Participar em, pelo menos, duas atividades/ projetos de âmbito local ou nacional,
propostos pelas entidades parceiras.

Nº de atividades.

4. Realizar, até final do triénio, pelo menos uma atividade que promova o
intercâmbio com outras culturas.

Nº de atividades.

5. Envolver turmas em práticas de autorregulação da atenção: Mindfulness.

Nº de turmas envolvidas.
Nº de alunos envolvidos.
Nº de docentes envolvidos.

6. Contribuir para a construção de uma cidadania europeia, informada, crítica e
participativa por via da participação no Projeto Erasmus+ "Yourope: You in
Europe" e no Projeto “aLer+ Plurilingue”.

Nº de projetos.
Nº de alunos envolvidos.
Nº de FCT no estrangeiro.
Nº de docentes envolvidos.

7. Consolidar a prática de autorregulação e melhoria, assegurando a formação
adequada aos elementos da equipa de autoavaliação e divulgando as boas
práticas.

Nº de participantes.
Registos multimédia.

8. Fomentar lideranças participativas por via da realização regular de reuniões.

Nº reuniões interciclos.
Nº de reuniões com as lideranças
intermédias.

1. Garantir, anualmente, o mínimo de uma atividade com a participação dos
EE/Associação de Pais em cada um dos estabelecimentos de ensino, por turma
no pré-escolar e 1.º ciclo e por ano nos 2.º e 3.º ciclos, em articulação com os
docentes.

Nº de atividades.

2. Dinamizar, pelo menos, dois eventos anuais em cada estabelecimento dirigido
à comunidade educativa.

Nº de eventos.

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

INDICADORES
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

07.Gerir os recursos
docentes e não docentes do
Agrupamento

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

09.Consolidar a qualidade

METAS

INDICADORES

3. Atingir níveis de participação dos Pais/EE nas reuniões trimestrais ≥ 60%.

Nº de reuniões.
Nº de participantes (média).

4. Realizar, pelo menos, uma sessão informativa / encontro de sensibilização anual
que abordem temáticas de interesse para os Pais / Encarregados de Educação
(educação parental e desenvolvimento de competências sociais).

Nº de sessões informativas / encontros.
Nº de participantes (média).
Inquéritos de Satisfação.

1. Proporcionar, progressivamente, a todos os professores do agrupamento formação
no domínio da autonomia e flexibilidade curricular – AFC.

Centro de Formação RCA.
Nº de formações e de formandos

2. Inscrever no Plano de Formação do Agrupamento, pelo menos, uma ação anual
sobre Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, em articulação com as metas
e a visão global definida pela Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola.

Centro de Formação RCA.
Nº de formações e de formandos

3. Promover uma reflexão/atividade de autoavaliação junto dos AO e AT por ciclo de
avaliação.

Nº
de
reflexões/atividades
autoavaliação.

4. Manter por um período mínimo de 2 anos as funções atribuídas a cada assistente
operacional (AO) e técnico (AT).

Mapa de afetação
humanos AO e AT.

1. Atingir, no final do triénio, pelo menos 50% do número de turmas do 1º, 2º e
3ºciclos com indicação em ata de comportamento ≥ BOM.

Nº de turmas com indicação em ata
de comportamento ≥ BOM.

2. Consolidar a marca Agrupamento de Escolas de Colmeias, através da criação de um
novo logotipo do Agrupamento e de um lema.

Logotipo criado.
Lema criado.

3. Reabilitar e conservar os espaços verdes e os recreios.

Quantidade
e
qualidade
das
intervenções nos espaços verdes e
recreios.

4. Promover a realização de vídeos e de slides de fotos das atividades do
Agrupamento (salvaguardando o RGPD)

Nº de vídeos.
Nº de slides.

1. Atingir um nível de satisfação anual ≥ 75% dos diferentes atores educativos
(alunos, pais, docentes e não docentes),

Taxa de satisfação anual.

dos

de

recursos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

INDICADORES

do serviço prestado

2. Criar, pelo menos, por ano letivo, um protocolo de colaboração numa das
seguintes áreas: saúde, ambiente, segurança, arte/cultura, empreendedorismo,
educação financeira.

Nº de protocolos de colaboração.

3. Consolidar os relacionamentos e o clima de escola no seio da comunidade
educativa, com a realização, ao longo do ano, de atividades que contribuam para
melhorar os relacionamentos e o bem-estar docente e não docente.

Nº de eventos.
Nº de participantes.
Grau de satisfação da comunidade
educativa.

4. Realizar dois simulacros anuais.

Nº de simulacros/ano.
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7. LINHAS E PRINCÍPIOS DE ORIENTAÇÃO ORGANIZACIONAL E PEDAGÓGICA
7.1 LINHAS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS
Os princípios pedagógicos do Agrupamento de Escolas de Colmeias visam uma ação estratégica contextualizada, numa lógica de igualdade de
oportunidades, que confira eficácia às práticas educativas e qualidade às aprendizagens, de modo a proporcionar percursos de sucesso para todos e
cada um dos alunos. Um sucesso que incorpore e transcenda o sucesso académico. Neste sentido, orientamos a nossa ação estratégica para
três áreas-chave:

Gestão do currículo

Promoção do
sucesso educativo

Avaliação das
aprendizagens
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Gestão do currículo

Porque é um dos eixos estruturantes de uma ação educativa de sucesso.

Avaliação das aprendizagens

Porque a avaliação constitui um meio para aperfeiçoar a aprendizagem e para orientar a prática educativa.

Promoção do sucesso educativo

Porque entendido como a realização de aprendizagens significativas para lidar com o mundo de
modo autónomo e com sucesso, depende da capacidade que a Escola tem para dar respostas
adequadas a todos e cada um dos alunos.

Gestão do currículo
Consideramos que uma adequada gestão do currículo conduz à construção de aprendizagens significativas e à otimização de resultados. Assim, o
Agrupamento de Escolas de Colmeias, aposta numa gestão do currículo assente nos seguintes princípios:
Considera os conhecimentos e as competências dos alunos. Respeita os ritmos e as necessidades de aprendizagem de cada um. Aponta
Flexibilidade para a mobilização de múltiplas literacias, no sentido de fomentar o desenvolvimento de competências de informação, comunicação,
colaboração e de resolução de problemas. Utiliza estratégias de ensino, de aprendizagem e de avaliação alternativas.
Funciona numa perspetiva multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Contraria a especialização fechada de saberes. Pode
investir-se em práticas de coautoria da gestão curricular e de co-construção do saber e da cidadania que articulem a educação escolar com
Integração a educação não escolar. Pode olhar-se para as disciplinas de um modo menos disciplinado, expandir direitos cognitivos, valorizar
conhecimentos escolares selecionados com critério e competências para os manejar. Aborda as questões de diferentes pontos de vista
permitindo uma compreensão holística do mundo.
Relaciona as tarefas educacionais com experiências de vida de modo a que os alunos confiram sentido e utilidade ao que aprendem.
Contextualização Dá lugar às culturas de origem dos alunos. Procura dar resposta mais adequada aos desafios colocados pelo Perfil dos Alunos, à garantia
de mais inclusão e equidade num compromisso claro com desígnio de preparar alunos que serão jovens e adultos em 2030.
Promove e valoriza a transversalidade numa perspetiva humanista e cívica da educação. Desenvolve a autonomia pessoal, o sentido
Transversalidade da responsabilidade e a participação cívica. Promove atitudes favoráveis à construção de projetos de vida saudáveis e ao
desenvolvimento sustentável da sociedade.
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Avaliação das aprendizagens
Avaliar significa melhorar as aprendizagens e os resultados. Caminhar nessa direção implica definir conceções e princípios para a sua
operacionalização. O Agrupamento de Escolas de Colmeias aposta numa avaliação assente nos seguintes princípios:
Contextualização

Valoriza a avaliação significativa e realizada ao longo do tempo, em situações reais. Baseia- se na recolha de informação no contexto de
aprendizagem.

Corresponsabilização

Assenta, fundamentalmente, em processos de auto e heteroavaliação num contexto colaborativo. Envolve o aluno numa ação de
reflexão sobre a sua participação na construção da aprendizagem.

Diversificação e Estrutura-se em diferentes dimensões, utilizando diferentes técnicas, estratégias e instrumentos. Considera as diferenças socioculturais
Diferenciação e os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos.
Regulação

Assume uma postura de construção de saberes (iminentemente formativa). Valoriza os progressos e as aquisições e promove a
construção de alternativas de ação.

Rigor e Por referência ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a um quadro de competências e de critérios prétransparência definidos, do conhecimento dos alunos e dos Encarregados de Educação.

Promoção do sucesso educativo
Oferecer percursos de sucesso para todos significa não só assegurar a igualdade de acesso à escola, mas também acautelar oportunidades de êxito
para todos, removendo as barreiras à aprendizagem. Neste pressuposto, o Agrupamento de Escolas de Colmeias deve orientar-se em torno dos
seguintes princípios:
Prevenção

Agir a montante do insucesso, promovendo os fatores de sucesso. Promover práticas que permitam antecipar e prevenir o insucesso.
Atuar aos primeiros sinais de dificuldade, mobilizando recursos e estratégias de superação.

Diferenciação Ajustar o trabalho pedagógico às necessidades reais dos alunos, evitando a uniformização.
Autorregulação Considerar o aluno como agente ativo e centro dos seus processos de aprendizagem.
Contextualização Integrar a ação educativa numa relação pedagógica direta com o meio.
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Integração Promover a igualdade de oportunidades através de apoios diferenciados, respeitando a equidade como valor de progresso social

7.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
A organização pedagógica do Agrupamento assenta em linhas orientadoras e critérios de organização e constituição de turmas, elaboração de
horários dos grupos/turmas e distribuição do serviço docente e não docente que obedecem aos normativos legais e recomendações do Conselho
Pedagógico, sendo aprovados no Conselho Geral. Estes critérios são definidos anualmente e integram o Projeto Curricular de Agrupamento (PCA).
Estes critérios devem promover o sucesso do processo educativo, garantir a igualdade de oportunidades para todos os alunos e ser divulgados junto
da comunidade escolar em tempo oportuno.
A escola é uma complexa teia de relações e interdependências da qual resultam as sinergias que fazem mover a própria organização. No
Agrupamento, a cooperação e o diálogo sistemático entre as lideranças de topo e as lideranças intermédias e entre os órgãos e estruturas de
orientação e gestão da escola são o garante de uma ação educativa de proximidade.

8. OPERACIONALIZAÇÃO
O Projeto Educativo, sendo um documento de planeamento estratégico abrangente e de longo prazo, distingue- se dos documentos de planificação
operatória que estão destinados a concretizá-lo relativamente a períodos de tempo mais curtos, nomeadamente: (i) o Regulamento Interno, que
define a estrutura organizativa do Agrupamento e o seu funcionamento; (ii) o Plano Anual de Atividades, que elenca e calendariza as atividades
pedagógicas a desenvolver no quadro do orçamento aprovado; (iii) o Plano bienal de Ação Estratégica, que elenca e detalha as medidas prioritárias
de inovação e mudança organizacional e/ou pedagógica; (iv) o Plano de Grupo/Turma, que o/a carateriza e que detalha as estratégias e medidas a
adotar tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças ou alunos; e (v) o Plano plurianual de Formação que inventaria e programa das ações
de formação dos docentes e não docentes em função dos projetos do Agrupamento de Escolas de Colmeias e das necessidades dos colaboradores.
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9. ESTRUTURAS E DISPOSITIVOS DE APOIO E REDE DE PARCERIAS
A abertura e a interação constante da Escola com o meio, permite a construção participada do currículo, introduzindo-lhe uma componente local que
aproxima os alunos das aprendizagens e as torna mais significativas. Por outro lado, o diálogo Escola-Meio está na base da real cooperação entre a
comunidade local, instituições sociais e educativas, orientadas para o sucesso da formação global e integral dos alunos.
Assim, a constituição de parcerias tem um impacto positivo na afirmação da Escola junto da comunidade e, por conseguinte, nos processos de
aprendizagem. As parcerias assumem ainda um papel facilitador em diversas situações, constituindo-se como uma oportunidade fundamental na
procura da melhoria da qualidade do serviço educativo.
As alterações sociais do meio têm exigido do Agrupamento um trabalho e esforço na procura de protocolos e parcerias com vista ao
desenvolvimento dos seus projetos.
Estas parcerias constituem alianças estratégicas que incrementam e potenciam os recursos próprios da organização, numa lógica de capacitação da
escola para a prestação de um serviço de qualidade e excelência.
Trata-se de parcerias estabelecidas com instituições de âmbito escolar, cultural, profissional, desportivo e também da formação de professores que
para execução do seu Plano Anual de Atividades (PAA), o Agrupamento celebra e reforça, a saber:
 Câmara Municipal;
 Associação de Autistas;
 Juntas de Freguesia;
 CERCILEI;
 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
 Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques (Leiria);
Risco (CPCJ);

 Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais/Instituto Politécnico de Leiria;
 Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (Leiria);
 Centros de Formação de Associação de Escolas
(RCA - Mar e Serra).

Desempenham também um papel fundamental as relações com a Câmara Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia, com as quais se tem
trabalhado de forma articulada.
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10.

DIVULGAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

O Projeto Educativo sendo um documento de planeamento estratégico abrangente e de longo prazo, distingue-se dos documentos de planificação
operatória que estão destinados a concretizá-lo relativamente a períodos de tempo mais curtos.
Enquanto ferramenta promotora da qualidade e da eficácia da ação educativa, o Projeto Educativo deve prever momentos de avaliação intermédia,
no sentido de estabelecer os necessários reajustamentos ao mesmo, e uma avaliação final, a ocorrer no término da sua vigência.
A monitorização anual e a avaliação final da execução do Projeto Educativo serão realizadas pela comunidade educativa, através de um dispositivo de
autoavaliação a conceber e aplicar pela Equipa de Autoavaliação.
Fundamentalmente, a informação contida nos relatórios de monitorização e de avaliação final deverá refletir sobre a qualidade da execução do
projeto, verificar se os objetivos e as metas traçadas foram atingidos, e certificar a melhoria do sucesso dos alunos e, consequentemente, a melhoria
do serviço educativo prestado.

Definição de linhas orientadoras.
Construção de instrumentos de
monitorização e avaliação.

MONITORIZAÇÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO
Recolha e tratamento de dados.
Divulgação anual dos resultados.
Análise crítica e apreciação dos desvios
em relação às metas definidas.
Eventual redefinição das ações e
metas.

PROJETO EDUCATIVO

ACOMPANHAMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO

PROJETO EDUCATIVO

PROJETO EDUCATIVO

Os resultados, conclusões e recomendações destes processos serão apreciados pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral, tendo em vista a
revisão do Projeto Educativo. Paralelamente, serão concebidos e aplicados dispositivos de autoavaliação da execução dos planos que
operacionalizam este projeto.

AVALIAÇÃO
Elaboração do relatório de avaliação
global.
Definição de linhas orientadoras para a
construção do próximo Projeto
Educativo.
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Depois de aprovado, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Colmeias será distribuído por todos os estabelecimentos de ensino e
disponibilizado no seu sítio oficial.
No início de cada ano letivo far-se-á essa divulgação nas estruturas de orientação educativa, na Associação de estudantes e nas Associações de pais,
nas Assembleias de delegados e subdelegados, nas reuniões de pessoal não docente e em outras estruturas onde se entenda necessária a sua
publicação.

11.

CONCLUSÃO - IMPACTOS ESPERADOS NA ORGANIZAÇÃO: CONTINUIDADES, INOVAÇÃO E MUDANÇA

O Agrupamento de Escolas de Colmeias continua a apostar na prestação de um serviço de educação pública universal, com a clara da assunção de um
compromisso público com a equidade e com a qualidade que coloca o nosso Agrupamento na senda do bem comum, traduzido na capacitação e na
promoção de oportunidades de sucesso para os alunos, independentemente das suas origens sociais. Na verdade, tal espelha-se em todos os seus
documentos estruturantes.
Para responder ao desafio consignado na sua missão, perspetiva-se o nosso Agrupamento como uma comunidade aprendente, que procura
continuamente consolidar o seu perfil de escola pública curricular e humanamente inteligente, que tem como intenção sensata reequilibrar posições,
ou seja, considerar que os processos são relevantes, mas os resultados também. Assim, primeiro, a Escola existe para que TODOS APRENDAM,
proporcionando boa educação e conhecimento. Uma escola que insere a construção da cidadania no ensino disciplinar. Uma visão de escola mais
humanista, solidária e tolerante. Que faz da ética de responsabilidade e de solidariedade, o objeto e o sentido da sua ação. Segundo, todos os
processos restantes (lideranças, formação, metodologias, etc.) subordinam-se instrumentalmente para atingir tal desígnio.
A nossa ideia chave é que as Escolas existem para que TODOS OS ALUNOS APRENDAM. Significa que a Escola tem que ter sempre a intenção de
procurar dar resposta mais adequada aos desafios colocados pelo Perfil dos Alunos, à garantia de mais inclusão e equidade num compromisso claro
com desígnio de preparar alunos que serão jovens e adultos em 2030.
Será na sua ação diária que o nosso Agrupamento saberá ir estendendo e aprofundando as suas raízes no território particular em que se insere,
procurando continuamente a afirmação da sua identidade.
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O presente Projeto Educativo 2018/2021 representa pois um compromisso com a função social da Escola e a promoção de uma Educação em que
todos Aprendam com Qualidade. Uma Educação em que se Aprende a Pensar. Uma Educação crítica, que problematiza, associada à transformação
e à melhoria da sociedade e da vida.
É neste contexto que se enquadra o presente desafio.
Daí, uma aposta na alteração dos modelos tradicionais de organização escolar e uma mudança dos modelos didáticos, dos métodos, dos recursos de
ensino e da relação pedagógica na sala de aula. Procuramos recentrar a missão docente no essencial e desalienar o trabalho escolar através da
promoção do aluno a “produtor” do saber.

Proposta de Projeto Educativo aprovada em reunião do Conselho Pedagógico de 20/11/2018
Projeto Educativo aprovado em reunião de Conselho Geral de 18/12/2018
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ANEXO 1 – PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS | PROJETO EDUCATIVO 2018-2021
Página 30

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS

PROJETO CURRICULAR
Documento de orientação e organização pedagógica
(Anexo do Projeto Educativo e do Regulamento Interno do Agrupamento)

2018/2019

Agrupamento de Escolas de Colmeias
ÍNDICE
A - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA ...................................................................................................................................................... 4
B – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR / ORGANIZAÇÃO E OPÇÕES CURRICULARES ................................................................................................................................................................ 4
1. CALENDÁRIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2018/2019 ................................................................................................................................................................................. 4
2. CALENDÁRIO DAS PROVAS PARA 2019 ............................................................................................................................................................................................................ 4
3. PLANO DE ESTUDOS/ESTRUTURAS CURRICULARES ......................................................................................................................................................................................... 4
4. MATRIZ CURRICULAR – Educação Pré-Escolar ................................................................................................................................................................................................. 4
5. MATRIZ CURRICULAR – 1º Ciclo ....................................................................................................................................................................................................................... 5
6. MATRIZ CURRICULAR – 2º Ciclo ....................................................................................................................................................................................................................... 8
7. MATRIZ CURRICULAR – 3º Ciclo ..................................................................................................................................................................................................................... 13
8. HORÁRIO ESCOLAR ........................................................................................................................................................................................................................................ 20
9. FUNDAMENTAÇÃO DA OFERTA COMPLEMENTAR (1º, 2º, 3º CICLOS) ........................................................................................................................................................... 21
10. FUNDAMENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSITICA (3º CICLO) ...................................................................................................................... 21
11. SERVIÇO DOCENTE....................................................................................................................................................................................................................................... 22
11.1 COMPONENTE LETIVA (CL)......................................................................................................................................................................................................................... 22
11.2 COMPONENTE NÃO LETIVA (CNL) .............................................................................................................................................................................................................. 38
11.3 TRABALHO INDIVIDUAL (T) E TRABALHO COLABORATIVO (TC) .................................................................................................................................................................. 28
11.4 CARGA E FUNÇÕES PEGAGÓGICAS ............................................................................................................................................................................................................. 29
12. PLANO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE ALUNOS ....................................................................................................................................................................................... 32
13. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) NO 1º CICLO - PLANIFICAÇÃO ................................................................................................................................ 35
14. PROJETOS ESTRUTURANTES/ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (2º E 3º CICLOS) ................................................................................................................. 37
14.1 BIBLIOTECAS ESCOLARES ....................................................................................................................................................................................................................... 37
14.2 DESPORTO ESCOLAR.............................................................................................................................................................................................................................. 38
14.3 JORNAL ESCOLAR “O ZÂNGÃO” ............................................................................................................................................................................................................. 38
14.4 aLER+ .................................................................................................................................................................................................................................................... 38
14.5 PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE ............................................................................................................................................................................................... 39
14.6 ECO ESCOLAS ......................................................................................................................................................................................................................................... 40
14.7 SECÇÃO EUROPEIA DE LÍNGUA FRANCESA (SELF) .................................................................................................................................................................................. 41
14.8 CLUBE EUROPEU.................................................................................................................................................................................................................................... 42
C – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA ........................................................................................................................................................................................................................... 45
16. AVALIAÇÃO – PRINCÍPIOS ORIENTADORES .............................................................................................................................................................................................. 45
17. AVALIAÇÃO – REGRAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO ............................................................................................................................ 46
18. AVALIAÇÃO – PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................................................... 47
19. AVALIAÇÃO - MODALIDADES................................................................................................................................................................................................................... 47
20. AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES ATRAVÉS DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E FORMATIVA ............................................................ 48
21. AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR .................................................................................................................................................................................................. 48
22. AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA ............................................................................................................................................................................................................ 51
Projeto Curricular do Agrupamento 2018/2019

Página 2

Agrupamento de Escolas de Colmeias
23. AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA ............................................................................................................................................................................................................ 52
24. AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ............................................................................................................................................ 52
25. AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – 1º Ciclo ........................................................................................................................................................................ 53
26. AVALIAÇÃO – INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO – 2º e 3º Ciclos ............................................................................................................................................................... 53
27. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS - ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS – ALÍNEA b) ADAPATAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS - 1º CICLO .................................. 54
28. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS - ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS – ALÍNEA b) ADAPATAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS – 2º E 3º CICLOS ........................ 55
29. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR .............................................................................................................................................................. 56
30. AVALIAÇÃO – INFORMAÇÃO AVALIATIVA NO 1º CICLO ........................................................................................................................................................................... 57
31. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 2º CICLO ......................................................................................................................................................................................... 58
32. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 3º CICLO ......................................................................................................................................................................................... 59
33. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA DO 2º CICLO ....................................................................................................................................................... 60
34. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA DO 3º CICLO ....................................................................................................................................................... 61
35. AVALIAÇÃO – PONDERAÇÃO (2º E 3º CICLOS) ......................................................................................................................................................................................... 61
36. AVALIAÇÃO – EFEITOS ............................................................................................................................................................................................................................. 62
36.1 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ...................................................................................................................................................................................................................... 63
36.2 ENSINO BÁSICO ..................................................................................................................................................................................................................................... 64
36.3 CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO E DE APROVAÇÃO ...................................................................................................................................................................................... 63
36.4 NORMAS DE TRANSIÇÃO E DE RETENÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 64
36.5 DELIBERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS ............................................................................................................................................................................... 66
37. PERFIL DA CRIANÇA À SAÍDA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ..................................................................................................................................................................... 67
38. PERFIL DO ALUNO – 1º CICLO .................................................................................................................................................................................................................. 68
39. PERFIL DO ALUNO – 2º CICLO .................................................................................................................................................................................................................. 69
40. PERFIL DO ALUNO – 3º CICLO .................................................................................................................................................................................................................. 70
41. ESTRATÉGIAS E MODALIDADES DE APOIO AOS ALUNOS COM MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO (DL nº 54/2018, de 6 de julho) ....................... 71
42. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO (DL nº 54/2018, de 6 de julho) ...................................... 72
43. CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (CAA) ........................................................................................................................................................................................... 73
44. INTERVENÇÃO DO DOCENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ............................................................................................................................................................................ 73
45. DEFINIÇÃO DE INDICADORES PARA AVALIAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO ........................................................................................................................................... 74
46. PAPEL DO PROFESSOR TITULAR/CONSELHO DE DOCENTES E DO DIRETOR DE TURMA/CONSELHO DE TURMA ....................................................................................... 74
47. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI) ................................................................................................................. 75
48. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E DE INCLUSÃO – NORMAS DE FUNCIONAMENTO ..................................................................................................... 75
49. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DE GRUPO (Educação Pré-Escolar) ........................................................................................................................................ 82
50. ORGANIZAÇÃO DO DOSSIÊ DIGITAL DE TURMA (1º, 2º e 3º CICLOS) ....................................................................................................................................................... 83
51. GUIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO DOSSIÊ DIGITAL DE TURMA (2º e 3º CICLOS) ....................................................................................................................................... 84
52. ORIENTAÇÃO VOCACIONAL ..................................................................................................................................................................................................................... 84
53. AVALIAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO ................................................................................................................................................................... 85
ANEXOS .................................................................................................................................................................................................................................................................. 86
Projeto Curricular do Agrupamento 2018/2019

Página 3

Agrupamento de Escolas de Colmeias

A - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA
A Missão, Visão, Valores, Princípios, Eixos de Intervenção, Objetivos Estratégicos e Metas a atingir constam do Projeto Educativo do Agrupamento
2018/2021.
B – ORGANIZAÇÃO ESCOLAR / ORGANIZAÇÃO E OPÇÕES CURRICULARES
1. Calendário Escolar para o ano letivo 2018/2019
O calendário escolar para o ano letivo 2018/2019 consta do Anexo 1 do presente documento.
2. Calendarização das Provas para 2019
O calendário das provas de aferição do Ensino Básico, o calendário das provas finais do 3º Ciclo (9º ano) do Ensino Básico e ainda, o calendário das
provas de equivalência à Frequência do Ensino Básico, constam do Anexo 2 do presente documento.
3. Plano de Estudos / Estrutura Curricular
O desenho curricular foi definido em função das prioridades e princípios expressos no Projeto Educativo e configura as opções do Agrupamento
nos seguintes domínios:
a) Distribuição da carga horária das componentes do currículo;
b) Tipo de Atividades de Enriquecimento Curricular a desenvolver e distribuição da sua carga horária;
c) Escolha da oferta complementar nos 1º, 2º e 3º ciclos.
4. 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):
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ÁREAS DE CONTEÚDO

Área de Formação
Pessoal e Social

Área de Expressão e
Comunicação

Área do Conhecimento
do Mundo

Construção da identidade e da autoestima
Independência e autonomia
Consciência de si como aprendente
Convivência democrática e cidadania
Domínio da Educação Física
Subdomínio das artes visuais
Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro
Domínio da
Educação Artística
Subdomínio da Música
Subdomínio da Dança
Comunicação oral
Consciência linguística
Domínio da
Domínios
Linguagem e
Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto
abordagem à Escrita Identificação de convenções da escrita
Prazer e motivação para ler e escrever
Números e Operações
Organização e Tratamento de Dados
Domínio da
Matemática
Geometria e Medida
Interesse e Curiosidade pela matemática
Introdução à Metodologia Científica
Abordagem às Ciências
Mundo tecnológico e Utilização das Tecnologias

Carga
horária
semanal

25 Horas

5. MATRIZ CURRICULAR – 1º Ciclo
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5.2.1 Organização do plano curricular das turmas com alunos do 1º e do 2º ano
As turmas do 1º Ciclo com alunos do 1º e do 2º ano do nosso Agrupamento de Escolas no presente ano letivo de 2018/2019 estão abrangidas pelo
Despacho n.º 55/2018, de 6 de julho - Autonomia e Flexibilidade Curricular.
5.2.2 Carga horária curricular do 1º e do 2º ano
1º Ciclo [1º e 2º ano] (a)
Carga horária semanal (b)
Português
Matemática
Estudo do Meio
Educação Artística
(Artes Visuais, Expressão Dramática/Teatro,
Dança e Música) (c)
Educação Física (c)
Apoio ao Estudo (d)
Oferta Complementar (e)
Total (g)
Educação Moral e Religiosa (h)

Cidadania e Desenvolvimento (f)
TIC (f)

Componentes do currículo

1.ºano

2.ºano

7 horas

7 horas

7 horas

7 horas

3 horas

3 horas

5 horas

5 horas

3 horas

3 horas

25 horas

25 horas

1 hora

1 hora

(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de frequência facultativa,
com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver no ensino básico, com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.
(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo.
(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado, privilegiando, para o efeito, os
recursos humanos disponíveis.
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(d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo, privilegiando a
pesquisa, o tratamento e a seleção de informação.
(e) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) identidade e documentos curriculares
próprios.
(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo.
(g) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao
intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço.
(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.

5.2.2 Organização do plano curricular das turmas com alunos do 3º e do 4º ano
As turmas do 1º Ciclo com alunos do 3º e do 4º ano do nosso Agrupamento de Escolas no presente ano letivo de 2018/2019 estão abrangidas pelo
Decreto-lei nº 176/2014, de 12 de dezembro.
5.2.2 Carga horária curricular do 3º e do 4º ano
1º Ciclo [3º e 4º ano]
Componentes do currículo

Carga horária semanal
3.ºano

4.ºano

Português

7 horas

7 horas

Matemática

7 horas

7 horas

Estudo do Meio

3 horas

3 horas

Expressões Artísticas e Físico-Motoras

3 horas

3horas

1,5 horas

1,5 horas

Oferta Complementar (b)

1hora

1hora

Inglês

2horas

2horas

Apoio ao Estudo (a)
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Total

24,5 horas

24,5 horas

Atividades de Enriquecimento Curricular (c)

3 horas

3 horas

Educação Moral e Religiosa (d)

1 hora

1 hora

(a) Apoio aos alunos na criação de métodos de estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português e de
Matemática, de acordo com o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro
(b) Atividades a desenvolver em articulação, integrando ações que promovam, de forma transversal, a educação para a cidadania e componentes de
trabalho com as tecnologias de informação e de comunicação, de acordo com o n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro
(c) Atividade de caráter facultativo, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro. No caso de estas atividades serem oferecidas
por entidade exterior à escola, o que carece sempre de contratualização, é necessária confirmação explícita do Ministério da Educação e Ciência para
que a sua duração exceda 3 horas nos 3.º e 4.º anos e 5 horas nos 1.º e 2.º anos de escolaridade.
(d) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa.

6. MATRIZ CURRICULAR – 2º Ciclo
6.1 Organização do plano curricular
As turmas do 5º e do 6º ano do nosso Agrupamento de Escolas no presente ano letivo de 2018/2019 estão abrangidas pelo Despacho n.º 55/2018,
de 6 de julho - Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Este Despacho estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação
das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem
para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
O aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem, cuja intencionalidade é dirigida a uma maior capacitação deste para competências
como o pensamento crítico, a criatividade e o trabalho colaborativo; tem um papel ativo na concretização das aprendizagens e uma maior
consciencialização da sua intervenção neste processo.
Os professores funcionam em equipa pedagógica, planificam em conjunto e regularmente a organização dos conteúdos e das metodologias,
investindo na articulação dos conteúdos e das metodologias previstas, na flexibilização dos espaços, da constituição dos grupos de alunos e dos
tempos de trabalho com os alunos.
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As metodologias visam potenciar a curiosidade, a criatividade, a autonomia e o gosto por aprender, por meio do desenvolvimento de trabalho
autónomo, de desafios para resolução de problemas e de trabalho por projeto; combinam momentos de alternância de trabalho individual e de
trabalho cooperativo.
O currículo será gerido de forma flexível, com vista à aprendizagem significativa dos conhecimentos, planificando-o de forma mais integrada e
interdisciplinar. Será apresentado aos alunos tendo em conta a realidade, interesses, necessidades e conhecimentos prévios dos alunos.
A organização das matrizes curriculares será reajustada de acordo com os planos curriculares de turma e no cumprimento do disposto no artº 8º
da Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto. Recorre-se ao crédito de escola se o somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resultar num
tempo total superior ao constante nas matrizes, operacionalizando-se como tempo de apoio para reforço das aprendizagens.
6.2 Carga horária curricular do 5º ano
Foi estabelecido para cada turma um horário base, com tempos de 45 minutos.
5º ano
Componentes do currículo

Carga horária semanal
(x 45 minutos)

Áreas disciplinares/Disciplinas
Línguas e Estudos Sociais
 Português
 Inglês
 História e Geografia de Portugal
 Cidadania e Desenvolvimento (a)

5 (90 + 90 + 45)
3 (90 + 45)
3 (90 + 45)
1 (45)

Matemática e Ciências
 Matemática
 Ciências da Natureza

5 (90 + 90 + 45)
3 (90 + 45)
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Carga horária semanal
(x 45 minutos)

Componentes do currículo
Educação Artística e Tecnológica
 Educação Visual
 Educação Tecnológica
 Educação Musical
 Tecnologias de Informação e Comunicação (a)
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (b)

Total
Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA)
Apoio ao Estudo
Complemento à Educação Artística - Oficina de Arte (“Oficin’Arte”)

2 (90)
2 (90)
2 (90)
1 (45)
3 (90 + 45)
1 (45)
1350
(1395)
(30 x 45 = 1350)
(31 x 45 = 1395)
1 (45)
2 (45+45)
2 (90)

(a) Com uma organização semestral.
(b) Disciplina de frequência facultativa.

Apoio ao Estudo (AE)
- Cada turma tem 90 minutos semanais (45m + 45m).
- No 5º ano, o AE dispõe de apoio a Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC).
- A organização do AE é anual.
- A frequência é obrigatória para os alunos identificados com necessidades específicas de acesso às aprendizagens curriculares, desde que
autorizados expressamente pelos respetivos Pais/Encarregados de Educação.

Projeto Curricular do Agrupamento 2018/2019

Página 10

Agrupamento de Escolas de Colmeias

Complemento à Educação Artística (CEA)
- Cada turma tem 1 bloco semanal de 90 minutos semanais.
- A Oficina de Arte (“Oficin’ARTE”) funciona com uma organização anual e é de frequência obrigatória para os alunos.
- A avaliação desta disciplina vai ser quantitativa de 1 a 5.
Oferta Complementar
- Foi criada no tempo correspondente à “Oferta Complementar”, a disciplina de “Formação Integral do Aluno (FIA)”, uma organização anual e
é de frequência obrigatória para os alunos.
- A avaliação desta disciplina é quantitativa de 1 a 5.
Cidadania e Desenvolvimento (CD)
- A organização de CD é semestral.
- A avaliação de Cidadania e Desenvolvimento é quantitativa de 1 a 5.
- A lecionação de Cidadania e Desenvolvimento é efetuada pelo respetivo Diretor de Turma.
6.3 Carga horária curricular do 6º ano
Foi estabelecido para cada turma um horário base, com tempos de 45 minutos.
6º ano
Componentes do currículo
Áreas disciplinares/Disciplinas
Línguas e Estudos Sociais
 Português
 Inglês
 História e Geografia de Portugal
 Cidadania e Desenvolvimento (a)
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Matemática e Ciências
 Matemática
 Ciências da Natureza

5 (90 + 90 + 45)
3 (90 + 45)

Educação Artística e Tecnológica
 Educação Visual
 Educação Tecnológica
 Educação Musical
 Tecnologias de Informação e Comunicação (a)
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (b)

Total
Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA)
Apoio ao Estudo
Complemento à Educação Artística – Oficina de Arte “Oficin’Arte”

2 (90)
2 (90)
2 (90)
1 (45)
3 (90 + 45)
1 (45)
1350
(1395)
(30 x 45 = 1350)
(31 x 45 = 1395)
1 (45)
2 (45+45)
2 (90)

(a) Com uma organização semestral.
(b) Disciplina de frequência facultativa.

Apoio ao Estudo (AE)
- Cada turma tem 90 minutos semanais (45m + 45m).
- No 6º ano, o AE dispõe de apoio a Português, Matemática, Inglês e Generalista.
- A organização do AE é anual.
- A frequência é obrigatória para os alunos identificados com necessidades específicas de acesso às aprendizagens curriculares, desde que
autorizados expressamente pelos respetivos Pais/Encarregados de Educação.
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Complemento à Educação Artística (CEA)
- Cada turma tem 1 bloco semanal de 90 minutos semanais.
- A Oficina de Arte (“Oficin’ARTE”) funciona com uma organização anual e é de frequência obrigatória para os alunos.
- A avaliação desta disciplina vai ser quantitativa de 1 a 5.
Oferta Complementar
- Foi criada no tempo correspondente à “Oferta Complementar”, a disciplina de “Formação Integral do Aluno (FIA)”, uma organização anual e
é de frequência obrigatória para os alunos.
- A avaliação desta disciplina é quantitativa de 1 a 5.
Cidadania e Desenvolvimento (CD)
- A organização de CD é semestral.
- A avaliação de Cidadania e Desenvolvimento é quantitativa de 1 a 5.
- A lecionação de Cidadania e Desenvolvimento é efetuada pelo respetivo Diretor de Turma.
7. MATRIZ CURRICULAR – 3º Ciclo
7.1 Organização do plano curricular das turmas do 7º e 8º ano
As turmas do 7º e do 8º ano do nosso Agrupamento de Escolas no presente ano letivo de 2018/2019 estão abrangidas pelo Despacho n.º 55/2018,
de 6 de julho - Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Este Despacho estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação
das aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem
para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
O aluno é o centro do processo de ensino e aprendizagem, cuja intencionalidade é dirigida a uma maior capacitação deste para competências
como o pensamento crítico, a criatividade e o trabalho colaborativo; tem um papel ativo na concretização das aprendizagens e uma maior
consciencialização da sua intervenção neste processo.
Os professores funcionam em equipa pedagógica, planificam em conjunto e regularmente a organização dos conteúdos e das metodologias,
investindo na articulação dos conteúdos e das metodologias previstas, na flexibilização dos espaços, da constituição dos grupos de alunos e dos
tempos de trabalho com os alunos.
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As metodologias visam potenciar a curiosidade, a criatividade, a autonomia e o gosto por aprender, por meio do desenvolvimento de trabalho
autónomo, de desafios para resolução de problemas e de trabalho por projeto; combinam momentos de alternância de trabalho individual e de
trabalho cooperativo.
O currículo será gerido de forma flexível, com vista à aprendizagem significativa dos conhecimentos, planificando-o de forma mais integrada e
interdisciplinar. Será apresentado aos alunos tendo em conta a realidade, interesses, necessidades e conhecimentos prévios dos alunos.
A organização das matrizes curriculares será reajustada de acordo com os planos curriculares de turma e no cumprimento do disposto no artº 8º
da Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto. Recorre-se ao crédito de escola se o somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resultar num
tempo total superior ao constante nas matrizes, operacionalizando-se como tempo de apoio para reforço das aprendizagens.
7.2 Carga horária curricular do 7º ano
Foi estabelecido para cada turma um horário base, com tempos de 45 minutos.
7º ano
Componentes do currículo
Áreas disciplinares/Disciplinas
 Português

Carga horária semanal
(x 45 minutos)
5 (90 + 90 + 45)

Línguas Estrangeiras
 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês)
 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês)

3 (90 + 45)
2 (90)

Ciências Humanas e Sociais
 História
 Geografia
 Cidadania e Desenvolvimento (a)

3 (90 + 45)
2 (45 + 45)
1 (45)
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Carga horária semanal
(x 45 minutos)

Componentes do currículo
Matemática
 Matemática

5 (90 + 90 + 45)

Ciências Físicas-Naturais
 Ciências Naturais
 Físico-Química

3 (90 + 45)
3 (90 + 45)

Educação Artística e Tecnológica
 Educação Visual
 Complemento à Educação Artística – Educação
Tecnológica
 Tecnologias de Informação e Comunicação (a)
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (b)

2 (90)
1 (45)
1 (45)

Total
Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA)

3 (90 + 45)
1 (45)
1500
(1545)
(33 x 45 = 1485)
(34 x 45 = 1530)
1 (45)

(a) Com uma organização semestral.
(b) Disciplina de frequência facultativa.

Complemento à Educação Artística (CEA)
- Cada turma tem 1 bloco semanal de 45m de Educação Tecnológica, que funciona com uma organização anual e cuja frequência é obrigatória
para os alunos.
- A avaliação desta disciplina vai ser quantitativa de 1 a 5.
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Oferta Complementar
- Foi criada no tempo correspondente à “Oferta Complementar”, a disciplina de “Formação Integral do Aluno (FIA)”, uma organização anual e
é de frequência obrigatória para os alunos.
- A avaliação desta disciplina é quantitativa de 1 a 5.
Cidadania e Desenvolvimento (CD)
- A organização de CD é semestral.
- A avaliação de Cidadania e Desenvolvimento é quantitativa de 1 a 5.
- A lecionação de Cidadania e Desenvolvimento é efetuada pelo respetivo Diretor de Turma.
7.3 Carga horária curricular do 8º ano
Foi estabelecido para cada turma um horário base, com tempos de 45 minutos.
8º ano
Componentes do currículo

Carga horária semanal
(x 45 minutos)

Áreas disciplinares/Disciplinas
 Português

4 (90 + 90)

Línguas Estrangeiras
 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês)
 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês)

3 (90 + 45)
3 (90 + 45)

Ciências Humanas e Sociais
 História
 Geografia
 Cidadania e Desenvolvimento (a)

3 (90 + 45)
2 (45 + 45)
1 (45)
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Carga horária semanal
(x 45 minutos)

Componentes do currículo
Matemática
 Matemática

5 (90 + 90 + 45)

Ciências Físicas-Naturais
 Ciências Naturais
 Físico-Química

3 (90 + 45)
3 (90 + 45)

Educação Artística e Tecnológica
 Educação Visual
 Complemento à Educação Artística – Educação
Tecnológica
 Tecnologias de Informação e Comunicação (a)
Educação Física
Educação Moral e Religiosa (b)

2 (90)
1 (45)
1 (45)

Total
Oferta Complementar - Formação Integral do Aluno (FIA)

3 (90 + 45)
1 (45)
1500
(1545)
(33 x 45 = 1485)
(34 x 45 = 1530)
1 (45)

(a) Com uma organização semestral.
(b) Disciplina de frequência facultativa.

Complemento à Educação Artística (CEA)
- Cada turma tem 1 bloco semanal de 45m de Educação Tecnológica, que funciona com uma organização anual e cuja frequência é obrigatória
para os alunos.
- A avaliação desta disciplina vai ser quantitativa de 1 a 5.
Projeto Curricular do Agrupamento 2018/2019

Página 17

Agrupamento de Escolas de Colmeias

Oferta Complementar
- Foi criada no tempo correspondente à “Oferta Complementar”, a disciplina de “Formação Integral do Aluno (FIA)”, uma organização anual e
é de frequência obrigatória para os alunos.
- A avaliação desta disciplina é quantitativa de 1 a 5.
Cidadania e Desenvolvimento (CD)
- A organização do CD é semestral.
- A avaliação da Cidadania e Desenvolvimento é quantitativa de 1 a 5.
- A lecionação de Cidadania e Desenvolvimento é efetuada pelo respetivo Diretor de Turma.
7.4 Organização do plano curricular das turmas do 9º ano
As turmas do 9º ano do nosso Agrupamento de Escolas no presente ano letivo de 2018/2019 estão abrangidas pelos Decreto-Lei nº 91/2013, de
10 de julho e Decreto-Lei nº 176/2014, de 12 de dezembro.
7.5 Carga horária curricular do 9º ano
Foi estabelecido para cada turma um horário base, com tempos de 45 minutos.
9º ano
Componentes do currículo
Língua Portuguesa
 Português
Línguas Estrangeiras
 Língua Estrangeira I – Continuidade (Inglês)
 Língua Estrangeira II – Iniciação (Francês)
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Carga horária semanal
(x 45 minutos) (a)

Componentes do currículo

6
3 (90 + 45)
3 (90 + 45)

Ciências Humanas e Sociais
 História
 Geografia
Matemática

5 (90 + 90 + 45)
6
3 (90 + 45 *)
3 (90 + 45 *)

Ciências Físicas-Naturais
 Ciências Naturais
 Físico-Química
Expressões e Tecnologias (b)
 Educação Visual

3
3 (90 + 45)

Educação Física

3 (90 + 45)

Educação Moral e Religiosa (d)

1 (45)
Total

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

33 (34)
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) 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.
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8. HORÁRIO ESCOLAR
A definição do período de funcionamento das escolas do Agrupamento é da competência do Diretor, sob proposta do Conselho Pedagógico, ouvido o
Conselho Geral, tendo em conta o calendário escolar.
8.1. Educação Pré-Escolar
O horário de funcionamento dos Jardins de Infância é definido, tendo sempre em atenção o contexto em que o estabelecimento se encontra
inserido.
Atividades Curriculares
Manhã

Almoço

Tarde

09h00 – 12h00

12h00 – 13h30

13h30 – 15h30

AAAF
08h30 – 09h00

15h30 – 19h00

8.2. 1º ciclo
Atividades Curriculares
Manhã

Almoço

Tarde

09h00 –10h15/10h45 – 12h00

12h00 – 13h30

13h30 – 15h30 ou 17h00
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8.3. 2º e 3º ciclos
Manhã

08h45 – 10h15

Intervalo 20
minutos

Almoço
Tarde

10h35 – 12h05

Intervalo 10
minutos

12h15 – 13h00

12h15 às 14h00
14h00 – 15h30

Intervalo 15
minutos

15h45 – 17h15

O horário dos alunos dos 2º e 3ºciclos é distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, comportando um máximo de 8 tempos
letivos.
As atividades de inscrição facultativa decorrem, em regra, durante o período destinado ao almoço e no período da tarde, de preferência à 4ª
feira.
O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de quatro (4) tempos, devendo, se possível, ser de dois (2) ou
três (3) tempos.
9. FUNDAMENTAÇÃO DA OFERTA COMPLEMENTAR (1º, 2º e 3º Ciclos)
A escolha da oferta complementar recaiu sobre o “Crescer de mãos dadas” (1º Ciclo) e “Formação Integral do Aluno (FIA)” (2º e 3º Ciclos), uma
vez que se considera que as mesmas privilegiam a abordagem e discussão de situações e temáticas que são fundamentais para o desenvolvimento
integral dos alunos, nomeadamente: O exercício da Cidadania; Viver em sociedade; Educação para a Saúde e Educação para o mundo do trabalho.
A exploração desta área, permite ainda contribuir para: a melhoria das relações socioculturais, afetivas e de sentido de responsabilidade entre
toda a comunidade escolar e para o desenvolvimento do espírito crítico e uma futura participação cívica ativa e responsável.
10. FUNDAMENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (3º Ciclo)
A opção da disciplina de Educação Tecnológica do 3º Ciclo, como disciplina área da Educação Artística e Tecnológica, tem por base os
pressupostos pedagógicos da disciplina, em que a transdisciplinaridade, em que o ato “fazer“ é sustentado pelo conhecimento, pelo planeamento,
pela investigação e pesquisa, pela discussão de ideias e pela experimentação, permitindo aos alunos adquirir conhecimentos, desenvolver
capacidades, aprendizagens, competências e atitudes nos domínios da tecnologia e da técnica, sendo que esta disciplina é promotora do
desenvolvimento da capacidade mental; do sentido crítico e social; da capacidade de análise e comunicação; das aptidões técnicas, que as suas
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práticas permitem – “aprender a pensar, fazendo” – em contexto de sala/oficina, com trabalhos/projetos das mais variadas áreas de
aprendizagem.
Acresce que, a caracterização social, económica e cultural, da população do agrupamento, os recursos materiais e humanos da
escola/agrupamento: disciplina estruturada, com um professor do quadro, recursos educativos – sala própria, materiais e equipamentos
específicos, foram ainda fatores determinantes para tal opção.
11. SERVIÇO DOCENTE
11.1 - Componente Letiva (CL)
1. O nº 1 do artº 5º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho determina que a componente letiva a constar no horário do professor
do 2º e 3º Ciclos com 22 horas semanais seja de 1100 minutos, correspondendo cada segmento de aula a 50 minutos (22h x 50m = 1100 m).
2. Ora, o nosso Agrupamento tem a organização da matriz curricular em tempos de 45 minutos. Assim, torna-se indispensável fazer-se a
conversão do horário letivo docente de uma base de 50 minutos para 45 minutos numa grelha semanal, nos termos seguintes:
Conversão do horário letivo docente de uma base de 50 minutos para 45 minutos numa grelha semanal - Horário docente - 1100 minutos
Componente letiva
Horas de
Redução do
Artigo 79
(50 min)

Horas de
Redução do
Artigo 79
minutos

0

0

1100

24,4

24

1080

20

680

15,1

15

2

100

1000

22,2

22

990

10

340

7,6

8

4

200

900

20,0

20

900

0

0

0,0

0

6

300

800

17,8

17

765

35

1190

26,4

26

8

400

700

15,6

15

675

25

850

18,9

18

Componente letiva
minutos

Componente
letiva segmentos

Projeto Curricular do Agrupamento 2018/2019

Tempos letivos
semanais

Minutos
letivos
semanais

Compensação minutos
letivos semanais

Compensação
minutos letivos ano

Compensação
segmentos letivos
ano

Página 22

Agrupamento de Escolas de Colmeias
Componente não letiva
Horas de
Redução do
Artigo 79

Componente não
letiva minutos

Componente não
letiva segmentos

Tempos não
letivos semanais

(50 min)

Minutos não
letivos
semanais

Compensação
minutos não letivos
semanais

Compensação
minutos não letivos
ano

Compensação
segmentos não
letivos ano

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

2

100

2,2

2

90

10

340

7,55556

8

4

200

4,4

4

180

20

680

15,1111

15

6

300

6,7

6

270

30

1020

22,6667

22

8

400

8,9

8

360

40

1360

30,2222

30

Horas de Redução
do Artigo 79
(50 min)

Tempos letivos
semanais

Compensação
segmentos letivos
ano

Tempos não
letivos
semanais

Compensação
segmentos não letivos
ano

0

24

15

0

0

2

22

8

2

8

4

20

0

4

15

6

17

26

6

22

8

15

18

8

30
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3. Ainda de acordo com o nº 1 do artº 5º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, 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:
HORÁRIO COMPLETO
(com tempos de aulas de 45 m)

NÍVEIS DE ENSINO

COMPONENTE LETIVA (CL)

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

4. Assim sendo, tendo por base o tempo letivo de 45 minutos, o horário dos docentes do 2º e 3ºCiclo e do grupo de recrutamento 910
corresponde a 24 segmentos semanais (1080 minutos).
5. Nos termos do disposto no nº 7 do artº 6º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, “a componente letiva de cada docente dos
quadros tem de estar totalmente completa, não podendo, em caso algum, conter qualquer tempo de insuficiência”.
6. 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.
7. 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.
8. Ora, na distribuição do serviço docente aos docentes do 2º e 3º Ciclos e da Educação Especial (GR 910), decorrente da organização da matriz
curricular em tempos de 45 minutos, verifica-se que a sua componente letiva não está completa, identificando-se três situações distintas de
insuficiência de tempos letivos semanais (ITL), a saber:
8.1 Docentes com 10 minutos semanais de insuficiência de tempos letivos
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8.2 Docentes com 20 minutos semanais de insuficiência de tempos letivos;
8.3 Docentes com 35 minutos semanais de insuficiência de tempos letivos.
9

Assim, para efeitos do cálculo anual da compensação da insuficiência de tempos letivos semanais (ITL) relativamente a cada um desses
docentes, foram consideradas 34 semanas de aulas a cumprir no presente ano letivo de 2018/2019, a saber:
Período

Nº de semanas de aulas por período

1.º P

14 semanas

2.º P

12 semanas

3.º P

8 semanas

TOTAL

34 semanas

10 Para cada uma das três situações de insuficiência de tempos letivos semanais (ITL) referenciadas no nº 2, foi calculado o total anual de
insuficiência de tempos letivos semanais (ITL), a saber:
Insuficiência de Tempos Letivos semanais

Período

Nº de semanas de
aulas por período

10 minutos

20 minutos

35 minutos

1.º P

14 semanas

140m

280m

490m

2.º P

12 semanas

120m

240m

420m

3.º P

8 semanas

80m

160m

280m

34 semanas

340m
(8 tempos
letivos de 45m)

680m
(15 tempos
letivos de 45m)

1190m
(26 tempos
letivos de 45m)

TOTAL

11 A operacionalização da compensação da insuficiência de tempos letivos semanais (ITL) a cumprir pelos docentes do 2º e 3º Ciclos e da
Educação Especial (GR 910), cumprir-se-á anualmente sendo gerido de forma flexível, repartidamente, e preenchido com atividades letivas.
Assim, os tempos remanescentes poderão ser ocupados pelos docentes nas seguintes modalidades de complemento ao horário docente:
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11.1 Substituição de docentes a faltar por períodos de curta duração;
11.2 Coadjuvação em turmas cujos alunos têm dificuldades de aprendizagem;
11.3 Coadjuvação em turmas com alunos cujo comportamento não é adequado;
11.4 Aulas de reforço em turmas com menos sucesso;
11.5 Aulas de reforço da preparação das provas finais;
11.6 Outras.
12 A compensação da insuficiência de tempos letivos semanais (ITL) a cumprir, consta do respetivo horário letivo do docente, sendo sumariadas
as atividades desenvolvidas correspondentes à(s) referida(s) modalidade(s) de complemento.
11.2 - Componente Não Letiva (CNL)
1. Nos termos do disposto no nº 5 do artº 6º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, “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 do 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.
2. 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
Até 8 horas
De 9 a 14 horas
Mais de 14 horas
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Nº de tempos de trabalho
a nível de estabelecimento
1
2
3

Nº de minutos de trabalho
a nível de estabelecimento
45 minutos
90 minutos
135 minutos
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3. Nos termos do nº 3 do artº 6º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, 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.
4. 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) Apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem;
b) Funcionamento da sala de estudo no âmbito da ocupação dos tempos letivos desocupados dos alunos;
c) Desempenho de cargos de coordenação dos departamentos curriculares;
d) Apoio ao estudo (2º Ciclo);
e) Acompanhamento e supervisão das atividades de animação e de apoio à família (AAAF),no âmbito da educação pré-escolar e
acompanhamento e supervisão das atividades de enriquecimento curricular no 1ºciclo do ensino básico;
f) Coordenação de Clubes e/ou Projetos;
g) Coordenação do Desporto Escolar;
h) Dinamização de atividades de enriquecimento e complemento curricular que visem promover o enriquecimento cultural e a inserção
dos educandos na comunidade;
i) Substituição de outros docentes do mesmo agrupamento de escolas ou escola não agrupada na situação de ausência de curta
duração, a ocorrer nos termos previstos nos nºs 5, 6 e 7 do artigo 82.º do ECD;
j) Orientação e acompanhamento dos alunos nos diferentes espaços escolares;
k) Trabalho colaborativo;
l) Informação e orientação educacional dos alunos em colaboração com as famílias e com as estruturas escolares locais e regionais;
m) O acompanhamento e apoio aos docentes em período probatório;
n) A produção de materiais pedagógicos;
o) Participação, devidamente autorizada, quer em articulação com o Centro de Formação da Associação de Escolas, quer por iniciativa do
docente, em ações de formação contínua que incidam sobre conteúdos de natureza científico-didática com ligação à matéria
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curricular lecionada, bem como as relacionadas com as necessidades de funcionamento da escola de acordo com o seu plano de
formação, e as que promovam um efetivo trabalho colaborativo entre docentes;
p) Realização de estudos e de trabalhos de investigação que entre outros objetivos visem contribuir para a promoção do sucesso escolar
e educativo;
q) Assessoria técnico-pedagógica de órgãos de administração e gestão do Agrupamento;
r) Avaliação do desempenho de outros docentes;
s) Direção de instalações.
11.3 – Trabalho Individual (TI) e Trabalho Colaborativo (TC)
1. Nos termos do nº 11 do artº 7º do Despacho normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, no horário de trabalho do docente é obrigatoriamente
registada a totalidade das horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho, com exceção da componente não
letiva destinada a trabalho individual (TI) [que correspondem a 8 segmentos semanais de 45 minutos = 360m] 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 ECD.
2. Os tempos para trabalho colaborativo (TC) foram fixados às 4ªs feiras, das 14:00 horas às 15:30 horas, não tendo sido atribuída qualquer
outra atividade aos docentes.
3. São formas de concretização do trabalho colaborativo (TC), as seguintes:
Ao nível do Agrupamento:
• Projeto Educativo;
• Autoavaliação do Agrupamento;
• Plano de Ação Estratégica (PAE);
• Plano de Melhoria.
Ao nível dos Departamentos:
• Implementação de projetos transdisciplinares;
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• Atividades transdisciplinares – Plano Anual de Atividades (PAA);
• Desenvolvimento de formação em domínios transversais.
Ao nível dos grupos disciplinares:
• Desenvolvimento Curricular;
• Codocências/coadjuvações;
• Atividades – (PAA);
• Produção de materiais pedagógicos.
Ao nível dos conselhos de turma:
• Gestão Curricular assente no perfil dos alunos/turmas;
• Implementação de medidas que promovam o sucesso escolar e pessoal;
• Atividades transversais e de complemento curricular propostas pelos docentes, alunos e encarregados de educação.
4. No horário de cada docente do 2º e 3º Ciclos e grupo de recrutamento 910, está registado às 4ªs feiras, das 14:00 horas às 14:45 horas, um
tempo semanal de 45 m para a participação em reuniões de natureza pedagógica - trabalho colaborativo (TC) no âmbito específico das
equipas pedagógicas das turmas ao abrigo do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho (turmas do 5º, 6º, 7º e 8º anos) para efeitos da gestão
flexível do currículo.
5. A organização e o modo de funcionamento das reuniões referidas no número anterior será definido entre pares.
11.4 – 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 80º 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;
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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 nº 10-B/2018, de 6 de julho, 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 80º 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 (CL)
/ Não Letiva (CNL)

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

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

1

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
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Cargos / Funções

Número de tempos da Componente Letiva (CL)
/ Não Letiva (CNL)

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

1

Dinamizador de clubes e/ou projetos

1

Coordenador(a) Pedagógico / Técnico da Equipa TIC

2

Elemento da Equipa TIC

1

Coordenador(a) da Equipa de Auto avaliação (incluindo a monitorização do Projeto Educativo do Agrupamento + Coordenação /
Monitorização do Plano Anual de Atividades + Responsável pela análise dos Resultados Escolares)

2

Diretor(a) de instalações

1

Coordenador(a) Equipa aLer+

1

Responsável pelo Jornal do Agrupamento

1

Coordenador(a) de Cidadania e Desenvolvimento

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
Assessoria à Direção
Professor bibliotecário

3
Os definidos por despacho do Diretor
A reger-se por disposições próprias

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
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12. PLANO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DOS ALUNOS
1. Para efeitos do cumprimento no disposto no art.º 6º do Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, foi configurado um Plano de
Ocupação Temporária dos Alunos.
2. Este plano permite suprir a ausência temporária do professor da turma. Visa:
- Promover a ocupação dos tempos escolares em atividades lúdicas e pedagógicas orientadas para a motivação e sucesso escolar;
- Promover o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou em grupo;
- Promover mecanismos de apoio ao estudo;
- Promover um papel ativo dos alunos na resolução dos seus problemas de aprendizagem e no esclarecimento de dúvidas;
- Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade pessoal.
3. O Plano prevê diferentes modalidades de ocupação dos alunos em função do nível de educação e ensino. Estão previstas as seguintes
modalidades:
-

Permuta de aulas;

-

Antecipação e/ou Reposição de Aula;

-

Aulas de substituição;

-

Ocupação Temporária dos Alunos.

12.1 Mecanismos de realização da totalidade das aulas previstas
1. O ponto n.º 3 do artigo 82.º do Estatuto da Carreira Docente prevê que o trabalho a nível do estabelecimento de educação ou de ensino
deve ser desenvolvido sob orientação das respetivas estruturas pedagógicas intermédias com o objetivo de contribuir para a realização do
projeto educativo da escola, podendo compreender, em função da categoria detida, várias atividades.
2. Uma das atividades propostas, alínea e) deste artigo, visa a substituição de outros docentes da mesma escola na situação de ausência por um
período igual ou inferior a dez dias letivos.
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3. Assim, e de acordo com o n.º 7, do artigo 82.º do ECD, esta substituição tem lugar nos termos seguintes:
I - Permuta de aula: atividade letiva planificada, concretizada por troca com outro docente da mesma turma ou da mesma área disciplinar,
assegurando o cumprimento do currículo escolar dos alunos;
II - Substituição de aula: aula lecionada por um docente da mesma área disciplinar do docente titular ausente ou por um docente do
quadro com formação adequada e componente letiva incompleta, de acordo com o plano de aula facultado pelo docente titular. Este
plano deverá ser facultado pelo menos no dia anterior à realização do mesmo;
III - Aula de compensação/reposição: reposição da aula de uma forma direta, em horário a acordar com a turma, informando o Diretor de
Turma, sempre que a aula em falta não tenha sido lecionada, em conformidade com o previsto nos dois pontos anteriores.
Nota: Em qualquer uma das situações, terá de haver um conhecimento prévio e aprovação da parte do Diretor.
12.2 Organização da Ocupação Temporária dos Tempos Escolares
12.2.1 Procedimento de Substituição
Na Educação Pré-Escolar:
Aquando da ausência do(a) Educador(a) titular de grupo, implementar-se-á o seguinte plano de ação:
1.º - Substituição pelas Assistentes Operacionais que asseguram a guarda das crianças, sob a supervisão do (as) Educador(as) em exercício;
2.º - Distribuição dos alunos pelas outras salas/grupos;
Se por algum motivo não se puder cumprir o estabelecido nos pontos anteriores, caberá ao Responsável/Coordenador de Estabelecimento,
em articulação direta com a Direção, encontrar outra solução que se afigure adequada.
No 1º ciclo:
Aquando da ausência do docente titular de turma, implementar-se-á o seguinte plano de ação:
1.º - Substituição pelos professores de Apoios Educativos (com este serviço em exclusivo);
2.º - Distribuição dos alunos pelas outras salas/turmas;
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3.º - Não sendo possível a distribuição dos alunos pelas outras salas/turmas, os alunos ficam ao cuidado do Assistente Operacional, sob a
supervisão do(s) professor(es) em exercício de funções.
Se por algum motivo não se puder cumprir o estabelecido nos pontos anteriores, caberá ao Responsável/Coordenador de Estabelecimento,
em articulação direta com a Direção, encontrar outra solução que se afigure adequada.
No 2 e 3º ciclo:
1. A gestão das substituições será da responsabilidade do Diretor, com conhecimento do respetivo Coordenador do Departamento, tendo
em atenção os seguintes critérios e a seguinte ordem:
a) Permuta com um professor do Conselho de Turma.
b) Permuta/Substituição por um professor do mesmo grupo disciplinar.
c)

Reposição pelo professor da disciplina.

d) Mediante lecionação da aula correspondente por um docente de carreira com formação adequada e componente letiva
incompleta.
2. A gestão da bolsa de professores disponíveis para as substituições, parte da Direção e será feita pelo Diretor, em colaboração com a
Encarregada de Coordenação do Pessoal Operacional (Deolinda Neves). Este mecanismo processa-se da seguinte forma:
 O docente, ao ter conhecimento que necessita faltar, avisa o seu Coordenador (mecanismo a decidir pelo mesmo) e entrega com a
devida antecedência o plano e os materiais para as respetivas aulas a que vai faltar.
 O Coordenador de Departamento, informado da necessidade do docente faltar, organiza a substituição do mesmo com a
colaboração da Encarregada de Coordenação do Pessoal Operacional (tendo em conta os critérios acima referidos).
 Para garantir a ocupação plena dos alunos, o Coordenador utiliza as horas de bolsa disponíveis e no caso de não serem
suficientes, com autorização do Diretor, os docentes que assegurem a substituição serão dispensados de outras funções na
componente não letiva.
 O documento que oficializa a substituição da aula é entregue à Encarregada de Coordenação do Pessoal Operacional que fará
chegar o mesmo ao Diretor para homologação.
3. Nos casos em que o motivo da falta dada pelo professor titular da turma é imprevisto, a primeira opção é verificar se se encontra na
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escola algum professor da área disponível para lecionar a respetiva aula. Caso não haja, a segunda opção é encaminhar os alunos
para a Biblioteca ou uma outra sala disponível, onde a Encarregada de Coordenação do Pessoal Operacional indica o
professor/atividade disponível para proceder à ocupação dos respetivos alunos, tendo em conta a disponibilidade destes espaços.
4. 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,
ressalvando a perturbação de atividades letivas em curso.
Registo da Aula
1. O registo do sumário das atividades realizadas: permuta de aula, substituição de aula e aula de compensação/reposição, assim como as
faltas dos alunos, será feito pelo professor responsável. O sumário deve sintetizar, com objetividade, as atividades realizadas e ser
registado pelos alunos no caderno diário.
2. Os professores devem registar, no livro de ponto digital, o sumário e marcar as faltas dos alunos no próprio dia da aula ou no dia
seguinte.
13. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) NO 1º CICLO – PLANIFICAÇÃO
REGIME DE FUNCIONAMENTO
O Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho define a área de abrangência das atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo “No
desenvolvimento do seu projeto educativo e no âmbito do 1.º ciclo, as escolas devem proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do
currículo de carácter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo,
artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão europeia na educação.”
Em observância do disposto na Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto e Despacho normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, 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 dezoito barra dois mil e dezanove.
Assim, a organização semanal das cinco horas de AEC (turmas do 1º e 2º anos) e três horas de AEC (turmas do 3º e 4º anos) distribui-se por uma
hora ao fim do dia (16:00 / 17:00) ou em simultâneo com a aula de Inglês (3º e 4º anos), que rompe com o paradigma da atividade tradicional de
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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 anos

Expressões / Jogos

3 horas

3º e 4º anos
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14. PROJETOS ESTRUTURANTES / ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (2º e 3º Ciclos)
PROJETOS ESTRUTURANTES

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

Biblioteca Escolar
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 “O ZÂNGÃO”
aLer+
Promoção e Educação Para a Saúde
Eco Escolas
Secção Europeia de Língua Francesa (SELF)
Clube Europeu
Sessões do Parlamento dos Jovens

Clube de Inglês
Clube de Espanhol
Clube de História
Clube Eco Escolas
Clube de Teatro
Clube de Fotografia
Clube de Artes
Clube de Ambiente
Clube Europeu
Outros a promover mediante projetos a apresentar

Mindfulness
Erasmus+
14.1 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
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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.
14.2 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, MegaSprinter, etc.) e atividade externa (Atletismo, Badminton, Futebol, Patinagem).
14.3 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.
14.4 aLER+
O projeto aLeR+, lançado em junho de 2008, é uma iniciativa do Plano Nacional da 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
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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.
Expor, apresentando pequenos trabalhos, com recurso eventual às tecnologias de informação.
Apresentar à turma livros lidos, justificando as escolhas e recomendando a sua leitura.

14.5 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;)
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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).
14.6 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.
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.
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14.7 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.
 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.
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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 8ºB.
14.8 CLUBE EUROPEU
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:




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;
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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.

15. 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:

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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a programação das atividades;
a sua supervisão através de reuniões com os respetivos dinamizadores;
a avaliação da sua realização;
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.
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C – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
16. AVALIAÇÃO – PRINCÍPIOS ORIENTADORES
16.1 Introdução
“A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria
baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos
esperados e os procedimentos de avaliação. Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos
alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no
âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.”
Art.º 22.º, ponto 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
A avaliação constitui um processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo
aluno ao longo dos diversos níveis de ensino, de forma a assegurar a equidade de procedimentos e a uniformização das tomadas de decisão, o
conselho pedagógico define os critérios gerais de avaliação. Estes critérios integram as normas ou modelos, segundo os quais as aprendizagens dos
alunos vão ser avaliadas e constituem referenciais comuns dentro do agrupamento, devendo ser operacionalizados pelos elementos das estruturas
intermédias, imprimindo uma dinâmica de sucesso escolar dos alunos no ato educativo. Os Departamentos Curriculares deverão elaborar critérios de
avaliação específicos para cada disciplina/curso/ano de escolaridade, enunciando os instrumentos de avaliação a utilizar, e o seu peso respetivo na
avaliação global, devendo os mesmos ser definidos e divulgados aos alunos.
16.2 Critérios de gerais de avaliação
A avaliação é um processo contínuo que deve privilegiar a diversidade de estratégias e de procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação. Na
avaliação do desempenho dos alunos, deve promover-se:
 a coerência e a sequencialidade entre os anos que compõem os ciclos de estudos, articulando-se com o ciclo anterior;
 a devida articulação entre os conteúdos disciplinares e os respetivos objetivos;
 a integração das dimensões teórica e prática dos conhecimentos, através da valorização da aprendizagem experimental;
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 a articulação do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua um elemento de referência que reforce a sistematização do que se
ensina e do que se aprende;
 o rigor da avaliação, valorizando os resultados escolares e reforçando a avaliação sumativa externa;
 o enriquecimento da aprendizagem através de atividades, em função do projeto educativo;
 as aprendizagens ligadas a componentes do currículo e a transversalidade da educação para a cidadania e da compreensão e expressão em
língua portuguesa.
 a implementação de práticas de avaliação multidisciplinar com recurso à execução de trabalhos que requerem a articulação de
conhecimentos e competências das várias disciplinas do currículo.
17. 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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18. AVALIAÇÃO – PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
Cada Departamento Curricular elabora os critérios específicos de avaliação, de acordo com as seguintes regras:
1.
2.
3.
4.
5.

A avaliação efetua-se respeitando a diversidade de métodos e técnicas.
Os critérios de avaliação terão que ser claros no “peso” a atribuir a cada um deles.
O mesmo instrumento de avaliação não pode ter “pesos“ diferentes.
A terminologia a usar será uniforme ao nível do Agrupamento.
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.

19. 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 nº1F/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.
Projeto Curricular do Agrupamento 2018/2019

Página 47

Agrupamento de Escolas de Colmeias

20. AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES ATRAVÉS DAS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E FORMATIVA




Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;
Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens;
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.
21. AVALIAÇÃO – 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.
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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.
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:
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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;



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
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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
educativas promotoras da articulação curricular, ficando estes na posse da avaliação do percurso educativo de cada criança, feito na educação préescolar. A articulação é um facilitador da transição da criança.
22. 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.
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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.
23. 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.
24. 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).
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25. 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).
26. 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;
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.
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27. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS - ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS – ALÍNEA b) ADAPTAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS - 1º CICLO
DOMÍNIOS

%
5%

SABER
Conhecimentos e
Competências adquiridas
20%

5%
5%
5%
5%

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões
20 %

*

SABER SER
Atitudes e Valores
60%

5%
5%
5%

INSUFICIENTE
0 - 49

SUFICIENTE
50 - 69

BOM
70 - 89

MUITO BOM
90 - 100

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;

Exprime-se oralmente e por escrito com
correção;
Utiliza com correção materiais
específicos das áreas curriculares;
Compreende mensagens orais e escritas
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;

É assíduo e pontual
Colabora 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;

INDICADORES









3%
4,5%




7,5%
7,5%
7,5%
7,5%






7,5%
7,5%
7,5%





Interioriza as aprendizagens
elementares;
Domina os conceitos básicos;
Adquire novas aprendizagens;
Aplica as aprendizagens

Nota (*) Será privilegiado no caso dos alunos com problemas do espectro do autismo e outros impedimentos da avaliação dos restantes itens
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28. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS - ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS – ALÍNEA b) ADAPTAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS – 2º E 3º
CICLOS
DOMÍNIOS

SABER
Conhecimentos e
Competências
adquiridas
20%

SABER FAZER
Capacidades e
Aptidões
20 %

%

5%
5%
5%
5%

5%
5%
5%
5%

3%
4,5%
*

SABER SER
Atitudes e Valores
60%

INDICADORES













7,5%
7,5%
7,5%
7,5%






7,5%
7,5%
7,5%





Interioriza as aprendizagens
elementares;
Domina os conceitos básicos;
Adquire novas aprendizagens;
Aplica as aprendizagens

Exprime-se oralmente e/ou por escrito;
Utiliza com correção materiais
específicos das áreas curriculares;
Compreende mensagens orais e escritas
Consulta e utiliza diferentes fontes de
informação;

É assíduo e pontual
Colabora 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;

NÍVEL 1
0 - 19

NÍVEL 2
20 - 49

NÍVEL 3
50 - 69

NÍVEL 4
70 - 89

NÍVEL 5
90 - 100

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;

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;

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 outros impedimentos da avaliação dos restantes itens
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29. 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;



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:
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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30. AVALIAÇÃO – INFORMAÇÃO AVALIATIVA NO 1º CICLO
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:
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
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.
Insuficiente Revela (a maior parte das vezes) grande falta de interesse, de empenho, de responsabilidade, de autonomia e de sociabilidade.
0% a 49%
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.
O(A) aluno(a) consegue compreender, adquirir, mobilizar e aplicar alguns conhecimentos (a especificar…) e desenvolveu algumas
Suficiente
capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados.
50% a 69%
Revela algum interesse, é empenhado, responsável, tem alguma autonomia e é sociável.
O(A) aluno(a) revela facilidade na compreensão, aquisição, mobilização e aplicação dos conhecimentos (especificar…) e desenvolveu
Bom
muitas capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados.
70% a 89%
Revelainteresse, empenhamento, responsabilidade, autonomia e sociabilidade.
Muito Bom O(A) aluno(a) revela muita facilidade na compreensão, aquisição, mobilização e aplicação dos conhecimentos (a especificar…) e
90% a
desenvolveu todas as capacidades, no âmbito dos conteúdos e tópicos trabalhados.
100%
Revela muito interesse, empenho, é muito responsável, autónomo e sociável.
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31. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 2º CICLO
CONHECIMENTO

PARÂMETROS / INDICADORES

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

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;

 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;

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;

 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 ensinoaprendizagem;

O aluno não
intervém no
processo ensino
aprendizagem,
dentro dos
parâmetros
definidos;

O aluno tem
consciência cívica,
participando
ativamente no
processo ensino
aprendizagem;

O aluno é seguro e
autónomo,
revelando
maturidade no
processo ensino
aprendizagem;






Interioriza as aprendizagens elementares;
Domina os conceitos básicos;
SABER
Relaciona as aprendizagens adquiridas;
Conhecimentos e
Adquire novas aprendizagens com base em
Competências adquiridas
inter-relações de conteúdos;
 Adequa e adapta as aprendizagens;
 Identifica e analisa estratégias de estudo.

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores
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Escolhe, aplica e
utiliza a informação /
técnicas de forma
correta;
Revela progresso na
aprendizagem;

O aluno revela
consciência cívica,
participando no
processo ensino
aprendizagem;
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32. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS GERAIS DO 3º CICLO
CONHECIMENTO

PARÂMETROS / INDICADORES

NÍVEL 1

NÍVEL 2

NÍVEL 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

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 ensinoaprendizagem;

O aluno revela
facilidade na
aquisição/
desenvolvimento de
competências
refletindo-se no
processo ensinoaprendizagem;

O aluno adquire e
desenvolve
eficazmente
competências, fruto
do seu empenho,
interesse e
autonomia;

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
De acordo com os
De acordo com os
De acordo com os
definidos, o aluno
parâmetros
parâmetros
parâmetros
apresenta relativo
definidos, o aluno
definidos, o aluno
definidos, o aluno
desenvolvimento das
apresenta algum
revela facilidade no
demonstra rigor no
capacidades e
desenvolvimento das desenvolvimento das desenvolvimento das
aptidões, embora
capacidades e
capacidades e
capacidades e
ainda não sejam as
aptidões;
aptidões;
aptidões;
necessárias para a
sua progressão;

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 ensinoaprendizagem;

O aluno não revela
um envolvimento
suficiente ao nível
das atitudes e
valores no processo
ensinoaprendizagem;

Interioriza as aprendizagens elementares;
 Domina os conceitos básicos;
Relaciona as aprendizagens adquiridas;
SABER
Adquire novas aprendizagens com base em
Conhecimentos e
Competências adquiridas inter-relações de conteúdos;
Adequa e adapta as aprendizagens;
Identifica e analisa estratégias de estudo.

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores
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O aluno apresenta
atitudes e valores
que se adequam, ao
processo ensinoaprendizagem;

O aluno apresenta
atitudes e valores
muito adequados no
processo ensinoaprendizagem;

O aluno apresenta
atitudes e valores
bastante adequados
no processo ensinoaprendizagem;
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33. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA DO 2º CICLO

CONHECIMENTO
SABER
Conhecimentos
adquiridas
SABER FAZER
Capacidades e
Aptidões
SABER SER
Atitudes e
Valores

PORT

ING

HGP

MAT

CN

EV

ET

EM

EF (1)

CD

TIC

40%

60%

60%

20%

EMRC

20%
80%

80%

80%

80%

80%

75%

75%

75%

60%

40%

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.
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34. AVALIAÇÃO – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA DO 3º CICLO

CONHECIMENTO
SABER
Conhecimentos
adquiridas
SABER FAZER
Capacidades e
Aptidões
SABER SER
Atitudes e
Valores

PORT

ING

FR

ESP

HIST

GEOG

MAT

CN

FQ

EV

ET

EF (1)

TIC

CD

EMRC

60%

40%

60%

20%

60%

40%

20%
80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%
45%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

35%

(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.
35. 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.
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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.
36. AVALIAÇÃO – EFEITOS
36.1 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),
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.
36.2 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.
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36.3 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;
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.
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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.

36.4 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 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;
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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 “Crescer de Mãos Dadas” (Oferta Complementar);
vii) Percurso escolar: idade e retenções;
viii) Necessidades educativas (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho);
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.

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:
ix) Percurso escolar do aluno: retenções; idade
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x)

Evolução do aluno;

xi) Domínio da língua portuguesa;
xii) Distanciamento entre os conhecimentos e capacidades desenvolvidas e as definidas para o final de ciclo - lógica de ciclo;
xiii) 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 (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho).
A decisão de não transição dos 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.
36.5 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.
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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).
37. 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;
(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;
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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.
38. 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 característicos 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.
SABER SER
 Possuir consciência aberta à realidade concreta numa perspetiva de humanismo universalista, de respeito, de solidariedade e de
cooperação;
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 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.
39. 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.
 Reconhecer a autoridade dos adultos.
 Ser autónomo e responsável na organização das suas atividades e materiais.
 Respeitar as regras estipuladas no Regulamento Interno.
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40. 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.
 Ser autónomo e responsável na organização das suas atividades e materiais.
 Respeitar as regras estipuladas no Regulamento Interno.
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41. ESTRATÉGIAS E MODALIDADES DE APOIO A ALUNOS COM MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO (DL nº 54/2018, de 6 de
julho)
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 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.
De acordo com os princípios da Educação Inclusiva, definidos no Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, é necessário determinar as linhas
orientadoras de atuação face a alunos identificados que requerem uma programação educativa adequada às suas características e necessidades.
41.1 As respostas
Com o objetivo de promover a equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, estão previstas, no Decreto-Lei 54/2018 de 6 de
julho, artigo 7º, diferentes medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão que se encontram organizadas em três níveis de intervenção: universais,
seletivas e adicionais.
1. As Medidas Universais (artigo 8º) correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos os alunos com objetivo
de promover a participação e a melhoria das aprendizagens:
a)
b)
c)
d)
e)

Diferenciação pedagógica;
Acomodações curriculares;
Enriquecimento curricular;
Promoção do comportamento pró-social;
Intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos.
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2. As Medidas Seletivas (artigo 9º) visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação de medidas
universais:
a) Percursos curriculares diferenciados;
b) Adaptações curriculares não significativas;
c) Apoio psicopedagógico;
d) Antecipação e reforço das aprendizagens;
e) Apoio tutorial.
3. As Medidas adicionais (artigo 10º) visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou
aprendizagem que exigem recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão:
a) Frequência por disciplinas;
b) Adaptações curriculares significativas;
c) Plano individual de transição;
d) Desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado;
e) Desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.
42. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO (Capítulo IV do DL 54/2018, de 6
de julho)
A identificação é feita ao diretor da escola 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 aluno.
Torna-se necessária a explicitação das razões que levam à necessidade de medidas de suporte, acompanhada de documentação considerada
relevante.
Compete ao Diretor da escola, no prazo de três dias úteis, solicitar à Equipa Multidisciplinar da Escola (EMAEI), a elaboração de um Relatório Técnico
Pedagógico (RTP), de acordo com o DL nº 54/2018 de 6 de julho.
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Sempre que a EMAEI entenda que apenas devem ser mobilizadas medidas universais de suporte à aprendizagem e à inclusão, devolve o processo ao
diretor no prazo de 10 dias úteis.
Nas situações em que a EMAEI conclua pela necessidade de medidas seletivas ou adicionais, no prazo máximo de 30 dias úteis, deverá elaborar o
RTP. Quando o aluno necessita de adaptações curriculares significativas a EMAEI elabora também o Programa Educativo Individual (PEI) e ainda um
Plano Individual de Transição (PIT) sempre que o aluno esteja a três anos da idade limite da escolaridade obrigatória.

43. CENTRO DE APOIO À APRENDIZAGEM (CAA)
O Centro de Apoio à Aprendizagem no nosso Agrupamento não é visto como uma “sala” a criar. Não é um “espaço”. É uma “estrutura” no nosso
organograma. Não é “apenas" para uns alunos. É para todos. O foco é trabalhar com os alunos. Para isso, devemos organizar o nosso “Centro de
Apoio à Aprendizagem” com as condições e os recursos possíveis.
O Centro de Apoio à Aprendizagem visa assim agregar todos os recursos materiais e humanos, bem como os saberes e competências existentes no
nosso Agrupamento para apoio à aprendizagem na sala de aula (em complemento ao trabalho do docente titular) e em qualquer outro contexto
educativo. Tem como objetivos gerais: a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo-turma e nas rotinas e atividades da escola,
designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à
integração na vida pós-escolar; c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.
A ação educativa promovida pelo Centro de Apoio à Aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida na turma, convocando a intervenção de todos
os agentes educativos, nomeadamente o docente de educação especial. Para os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, cujas medidas
adicionais de suporte à aprendizagem sejam as previstas nas alíneas b), d) e e) do nº 4 do artigo 10º, é garantida, no Centro de Apoio à
Aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de aula ou noutros contextos educativos, com vista à sua inclusão.

44. INTERVENÇÃO DO DOCENTE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
A intervenção do docente de educação especial realiza-se de acordo com duas vertentes:
a) Uma, de trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no processo educativo, no âmbito definição de estratégias de diferenciação
pedagógica; no reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão.
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b) Outra, de apoio direto prestado aos alunos que terá sempre um carácter complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou em
outros contextos educativos.
45. DEFINIÇÃO DE INDICADORES PARA AVALIAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO
Os indicadores de avaliação da eficácia das medidas, estão definidos no cronograma de atividades da EMAEI, nos Critérios de Avaliação, no Plano de
Implementação das Medidas Universais e nos anexos do RTP e do PEI.

46. PAPEL DO PROFESSOR TITULAR/CONSELHO DE DOCENTES E DO DIRETOR DE TURMA/CONSELHO DE TURMA
O Professor Titular/Conselho de Docentes e do Diretor de Turma/Conselho de Turma devem:
a) Assegurar a identificação dos alunos que revelam necessidade das medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão, de acordo com a
análise das dificuldades detetadas e em sintonia com os recursos humanos do Agrupamento, reportando ao Diretor;
b) Coordenar a implementação das medidas propostas e definidas no RTP;
c) Apresentar projetos / atividades transversais e de complemento curricular propostas pelos docentes, alunos e encarregados de educação (ter
como meta que cada turma promova uma atividade proposta pelos alunos e outra proposta pelos encarregados de educação);
d) Dar conhecimento, aos Encarregados de Educação, da proposta de EMAEI de Implementação de medidas universais de suporte à
aprendizagem e à inclusão;
e) Promover a reorientação do trabalho pedagógico a efetuar com os alunos;
f) Propor codocências/coadjuvações;
g) Contribuir para a produção de materiais pedagógicos;
h) Proceder à verificação da execução e eficácia das medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão implementadas.
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47. CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (EMAEI)
A composição da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e quem coordena a mesma, é a seguinte:
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA
COMPOSIÇÃO

NOME DO ELEMENTO

Um docente que coadjuva o diretor

Adjunto do Diretor – José Miragaia

Um docente de educação especial

Docente de educação especial – Lena Rosa

(Coordenadora Pré-Escolar) – São Vala
Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação
(Coordenadora 1º Ciclo) – Leonor Pereira
pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino
(Coordenadora Diretores de Turma) – Elsa Mateus
Um psicólogo

Pedro Claro
COORDENAÇÃO DA EQUIPA (EMAEI)

Profª Lena Rosa

48. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E DE INCLUSÃO – NORMAS DE FUNCIONAMENTO
48.1 Enquadramento
O acompanhamento e a avaliação dos alunos são fundamentais para o seu sucesso, sendo importante implementar medidas que incrementem a
igualdade de oportunidades assente em estratégias diferenciadas que promovam um efetivo desenvolvimento de todos os alunos.
Integradas nos normativos legais e no plano global de progresso do Agrupamento, estas medidas visam a melhoria dos resultados, do sucesso
escolar e a redução do abandono, promovem aprendizagens de qualidade para todos os alunos, procuram desenvolver as competências elencadas
no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e responder ao compromisso com a inclusão.
No âmbito da sua autonomia pedagógica e organizativa, o Agrupamento de Escolas de Colmeias adotou medidas de promoção do sucesso escolar e
de inclusão, que visam reforçar o processo de ensino e de aprendizagem e colmatar as dificuldades manifestadas pelos alunos, consubstanciando
respostas pedagógicas alinhadas com o diagnóstico de acordo com o previsto no nº 1 do artº 11º do Despacho normativo n.º 10-B/2018, de 6 de
julho, tendo por referência o previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na redação vigente, e no artigo 32.º do Despacho
normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril.
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Assim, para além das medidas do Plano de Ação Estratégico do Agrupamento, e em conformidade com o Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho,
implementamos medidas universais, seletivas e adicionais.
48.2 Definição de medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão
Entende-se por Medidas de Promoção do Sucesso Escolar e de Inclusão o conjunto de estratégias e atividades de apoio, de caráter pedagógico e
didático, organizadas para complemento e adequação das aprendizagens dos alunos, quer colmatando as dificuldades, quer desenvolvendo as
capacidades.
48.3 Medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão (Ano letivo de 2018/2019)
No Projeto Curricular do Agrupamento constam as medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão a implementar no nosso Agrupamento
que por via da sua operacionalização pretendem contribuir para se atingirem os valores de chegada (metas) fixados na adenda ao contrato de
autonomia, no projeto educativo 2018-2021, no plano de ações de melhoria 2018-2021, no plano de ação estratégica de promoção do sucesso
escolar para 2018/2020 e no plano anual de atividades 2018/2019 do nosso Agrupamento.
No presente ano letivo de 2018/2019, são as seguintes as medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão definidas por ciclo e/ou turma:
GENÉRICAS
Nível de
ensino

1º Ciclo

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar
Turmas “Favos” (com Professor de Apoio) – Turmas a definir
“Pequenos Cientistas” (Ensino experimental das Ciências no 1º Ciclo) - 3º e 4º anos de escolaridade.
“Ajuda Para Aprender (APA)”
Apoio educativo.
Apoio ao estudo.
Apoio Psicológico.
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GENÉRICAS
Nível de
ensino

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar

2º Ciclo

Apoio Pedagógico Individualizado (alunos PLNM) em Português.
Apoio ao Estudo.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”)
Oferta Complementar (“Formação Integral do Aluno – “FIA”)
Clubes (Clube de Inglês; Clube de Espanhol; Clube de História; Clube Eco Escolas; Clube de Teatro; Clube de Fotografia; Clube de Artes;
Clube de Ambiente; Clube Europeu).
Desporto Escolar (Grupo-Equipa) - Modalidade: Futsal (Masculino – Infantis) Desporto Escolar (Grupo-Equipa) - Modalidade:
Patinagem
Desporto Escolar (Grupo-Equipa) - Modalidade: Badminton
Programas de Tutoria em grupo e, em casos devidamente justificados, individual.
Apoio Psicológico.

GENÉRICAS
Nível de
ensino

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar

3º Ciclo

Apoio Pedagógico Individualizado (alunos PLNM) em Português.
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”)
Oferta Complementar (“Formação Integral do Aluno – “FIA”)
Clubes (Clube de Inglês; Clube de Espanhol; Clube de História; Clube Eco Escolas; Clube de Teatro; Clube de Fotografia; Clube de Artes;
Clube de Ambiente; Clube Europeu).
Desporto Escolar (Grupo-Equipa) - Modalidade: Futsal (Masculino – Infantis) Desporto Escolar (Grupo-Equipa) - Modalidade:
Patinagem
Desporto Escolar (Grupo-Equipa) - Modalidade: Badminton
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Programas de Tutoria em grupo e, em casos devidamente justificados, individual.
Apoio Psicológico.
POR TURMA (2º e 3º CICLO)
Turmas do 2º Ciclo
Turma

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar

5ºA

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e TIC. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+

5ºB

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e TIC. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+

5ºC

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e TIC. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+

5ºD

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês, História e Geografia de Portugal e TIC. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+

6ºA

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês e Generalista. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) [90m]
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

6ºB

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês e Generalista. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+

6ºC

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês e Generalista. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

6ºD

Apoio ao estudo a Português, Matemática, Inglês e Generalista. (45 + 45 m)
Complemento à Educação Artística (CEA) – Oficina de Arte (“Oficin’Arte”) *90m+
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)
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Turmas do 3º Ciclo
Turma

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar

7ºA

Favo MAT (90m)
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Português, Francês, Físico-Química, Inglês e Matemática.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]
Apoio Individual a Português
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

7ºB

Favo MAT (90m)
Coadjuvação HIST (90m)
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Português, Francês, Físico-Química, Inglês e Matemática.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

7ºC

Favo MAT (90m)
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Português, Francês, Físico-Química, Inglês e Matemática.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

8ºA

Favo MAT (90m)
Coadjuvação ING (90m)
Coadjuvação EV (90m)
Oficina de Português
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Francês, Físico-Química e Inglês.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

8ºB

Favo MAT (90m)
Coadjuvação ING (90m)
Coadjuvação EV (90m)
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Turma

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar
Oficina de Português
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Francês, Físico-Química e Inglês.
Apoio Individual a Francês
Apoio Individual a Inglês
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]

8ºC

Coadjuvação ING (90m)
Coadjuvação EV (90m)
Oficina de Português
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Francês, Físico-Química e Inglês.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

8ºD

Coadjuvação HIST (90m)
Coadjuvação ING (90m)
Coadjuvação EV (90m)
Oficina de Português
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Francês, Físico-Química e Inglês.
Complemento à Educação Artística (CEA) – Educação Tecnológica [45m]
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

9ºA

Coadjuvação PORT (90m)
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Português, Matemática, Francês, Físico-Química e Inglês.
Apoio Individual a Francês
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

9ºB

Coadjuvação PORT (90m)
Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Português, Matemática, Francês, Físico-Química e Inglês.

9ºC

Sala de Estudo (“Estuda e Aprende ao teu Ritmo”) – Português, Matemática, Francês, Físico-Química e Inglês.
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Turma

Medidas de Promoção do Sucesso Escolar
Apoio Tutorial Específico (ATE) (180m)

48.4 Competências dos responsáveis pela implementação, organização e funcionamento das medidas de promoção do sucesso escolar e de
inclusão
São competências:
1. Do Departamento Curricular do 1º ciclo / Conselhos de Turma / Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) fazer a
identificação dos alunos que revelam necessidade das medidas de promoção do sucesso escolar e de inclusão, de acordo com a análise das
dificuldades detetadas e em sintonia com os recursos humanos do Agrupamento.
2. Do Professor Titular / Diretor de Turma agilizar o processo de acordo com as decisões do Departamento Curricular do 1º ciclo / Conselhos de
Turma / EMAEI e demais recursos envolvidos.
3. Do Professor Titular / Professor responsável pela execução da medida informar o Encarregado de Educação e o aluno e solicitar a respetiva
autorização, caso seja necessário.
4. Do Diretor gerir os recursos necessários ao funcionamento das medidas, sempre que tal seja possível, em articulação com o Conselho
Pedagógico.
5. Dos Professores responsáveis pela execução das medidas a planificação e organização das mesmas e a definição dos critérios de
funcionamento.
6. Do Departamento Curricular do 1º ciclo e a cada Conselho de Turma a monitorização e a avaliação do impacto das medidas em funcionamento.
7. Dos Departamentos Curriculares, EMAEI e Conselho Pedagógico a verificação da execução e eficácia das medidas implementadas, sendo
que a sua avaliação ocorrerá em cada período letivo e no final do mesmo.
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49. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DE GRUPO (Educação Pré-Escolar)
O Projeto Curricular de Grupo 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)
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
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No decorrer do desenvolvimento do Projeto Curricular de Grupo, o(a) educador(a) 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.

50. ORGANIZAÇÃO DO DOSSIÊ DIGITAL DE TURMA (1º, 2º e 3º CICLOS)
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;
-planificação da Oferta Complementar (Formação Integral do Aluno)
-planificação da Cidadania e Desenvolvimento
-Plano Curricular de Turma e outros anexos relativos a DACS
-atas;
-avaliação diagnóstica;
-critérios de atuação do conselho de turma/regras de atuação;
-planificação do projeto de educação para a saúde;
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-planificação de Formação Integral do Aluno;
-pautas

51. 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.

52. 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);

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;
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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 2018/2019, constarão as ações a desenvolver no âmbito da orientação vocacional.
53. AVALIAÇÃO DO PROJETO CURRICULAR DO AGRUPAMENTO
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.

Versão atualizada aprovada no Conselho Pedagógico de 20 de novembro de 2018
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Calendário Escolar 2018/2019
ANEXO 2 – Calendário das provas de aferição do Ensino Básico, Calendário das provas finais do 3º Ciclo (9º ano) do Ensino Básico e Calendário das
provas de equivalência à Frequência do Ensino Básico
ANEXO 3 – Critérios gerais para organização horários por nível de ensino e Orientações / Critérios gerais para a distribuição do serviço e organização
dos seus horários
ANEXO 4 – Critérios Específicos de Avaliação 2018/2019 (1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo e Educação Inclusiva – Alunos com medidas adicionais – alínea b)
ANEXO 5 – Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) – Cronograma
ANEXO 6 – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) - Cronograma
ANEXO 7 – Oferta Complementar – Crescer de Mãos Dadas (1º e 2º ano)
ANEXO 8 – Oferta Complementar – Planos Curriculares da Formação Integral do Aluno (FIA) [5º,6º, 7º e 8º anos]
ANEXO 9 – Programa da Oficina de Arte (“Oficin’Arte”)
ANEXO 10 – Cargos Pedagógicos e Responsáveis por Projetos / Atividades / Clubes
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CALENDÁRIO ESCOLAR DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E LETIVAS
Educação Pré-Escolar E Ensino Básico
(conforme Anexo I do Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho)
Períodos letivos

Início

Termo

1.º

14 de setembro de 2018.

14 de dezembro de 2018.

2.º

3 de janeiro de 2019.

5 de abril de 2019.
5 de junho de 2019 — 9.º ano de escolaridade.

3.º

14 de junho de 2019 — 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de
escolaridade.

23 de abril de 2019.

21 de junho de 2019 — 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 6020-A/2018, de 19 de junho)
Interrupções

Início

Termo

1ª

17 de dezembro 2018.

2 de janeiro de 2019.

2ª

4 de março de 2019.

6 de março de 2019.

3ª

8 de abril de 2019.

22 de abril de 2019.

ANEXO 2 (Projeto Curricular do Agrupamento)

2018/ 2019
CALENDÁRIO DE PROVAS DE AFERIÇÃO DO ENSINO BÁSICO
(conforme Anexo V do Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho)

Entre 2 e 10 de maio
2.º ano
Expressões Artísticas (27) Expressões
Físico-Motoras (28)

Entre 20 e 29 de maio

Quinta-feira
6 de junho

Quarta-feira
12 de junho

Segunda-feira
17 de junho

Quarta-feira
19 de junho

9h30 — 8.º ano
Português (85)
Português Língua
Segunda (82)

9h30 — 8.º ano
História e Geografia
(87)

10h00 — 2.º ano
Português e Estudo do
Meio (25)

10h00 — 2.º ano
Matemática e Estudo
do Meio (26)

11h30 — 5.º ano
Matemática e Ciências
Naturais (58)

11h30 — 5.º ano
História e Geografia de
Portugal (57)
5.º ano — Educação Física (59)

A disponibilização dos relatórios individuais de provas de aferição (RIPA), dos relatórios de escola de provas de aferição
(REPA) e dos resultados globais das provas de aferição tem lugar até ao início do ano letivo de 2019-2020.

2018/2019
CALENDÁRIO DAS PROVAS FINAIS DO 3º CICLO
(conforme Anexo VI do Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho)

1.ª Fase

2.ª Fase

Terça-feira
18 de junho

Sexta-feira
21 de junho

Quinta-feira
27 de junho

Sexta-feira
19 de julho

Segunda-feira
22 de julho

9h30 — 9.º ano
PLNM (93) (94)

9h30 — 9.º ano
Português (91)
Português Língua
Segunda (95)

9h30 — 9.º ano
Matemática
(92)

9h30 — 9.º ano
Português (91) Português
Língua Segunda (95)
PLNM (93) (94)

9h30 — 9.º ano
Matemática
(92)

Afixação de pautas: 15 de julho

Afixação de pautas:5 de agosto

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação:
12 de agosto

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação:
26 de agosto

2018/2019
CALENDÁRIO DAS PROVAS DE EQUIVALÊNCIA DO ENSINO BÁSICO
(conforme Anexo VII do Despacho n.º 6020-A/2018, de 19 de junho)

1.ª Fase

2.ª Fase

Realização das provas
1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 de junho a 5 de julho.

2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 de junho a 3 de julho.

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 a 28 de junho.

19 a 26 de julho.

Afixação de pautas
1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 de agosto.
15 de julho.

3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 de agosto.
5 de agosto.

Afixação dos resultados dos processos de reapreciação
1.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.º ciclo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 de agosto.

26 de agosto.

ANEXO 3 (Projeto Curricular do Agrupamento)
ANO LETIVO DE 2018/2019
CRITÉRIOS GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS POR NÍVEL DE ENSINO
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 16/07/2018, deliberou, no âmbito das competências previstas na alínea k) do art.º 33º do DecretoLei 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 2018/2019, os quais tiveram em consideração o disposto no nº 1 do artigo 13º do Despacho Normativo 10-B/2018, de 6
de julho:
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.

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.
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5.

A disciplina de Inglês deve ser lecionada em dias alternados e em períodos de 60 minutos.

6.

As atividades de enriquecimento curricular vão dispor de uma carga letiva de 5 horas semanais, com uma hora diária, entre as 16:00 horas e
as 17:00 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 a matriz curricular ao abrigo do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, 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 deve evitar-se a existência de aulas isoladas e não poderão ocorrer tempos desocupados, vulgo “furos”.

5.

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.

6.

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

7.

O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, ocupando as manhãs de segunda a sexta-feira
e as tardes que forem necessárias para completar os seus planos curriculares. Estes horários comportam um máximo de 8 tempos letivos.

8.

O limite de tempo máximo admissível entre aulas de dois turnos distintos do dia é de quatro tempos, devendo, se possível, ser de 2 ou 3
tempos.
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9.

O horário letivo da manhã inicia-se às 8:45 horas e termina às 13:00 horas, com um intervalo de 20 min, entre as 10:15 horas e as 10:35 horas
e outro de 10 min, entre as 12:05 horas e as 12:15 horas. O horário letivo da tarde inicia-se às 14:00 horas e termina às 17:15 horas, com um
intervalo de 15 min, entre as 15:30 horas e as 15:45 horas.

10. As atividades de inscrição facultativa decorrem, em regra, durante o período destinado ao almoço e no período da tarde, de preferência à 4ª
feira.
11. 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.
12. A mesma disciplina não deve ser sempre lecionada ao último tempo da manhã ou da tarde, sempre que possível.
13. 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.
14. As disciplinas de caráter prático, deverão funcionar, preferencialmente, nos últimos tempos da manhã e da tarde.
15. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo do almoço não poderá ser inferior a uma hora.
16. 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.
17. 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.
18. Nos termos da legislação em vigor, 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.
19. 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.
20. 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.
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21. 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.
22. 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;
b. Sejam avisados os Encarregados de Educação por parte do docente ou do Diretor de Turmas com a antecedência de 24 horas
relativamente ao novo horário. Neste aviso deverá ainda constar o período estimado da referida alteração.
23. Os horários das turmas com alunos em situação de tutoria devem prever tempos comuns para a intervenção do professor tutor.
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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 nos termos da legislação em vigor 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.
No caso de empate na graduação profissional, aplica-se o disposto no art.º 12º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho.
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 conjugada com a opção voluntária do docente.
 Continuidade pedagógica ao longo de um Ciclo de estudos.
 Ligação funcional ao Agrupamento.
No caso de empate na graduação profissional, aplica-se o disposto no art.º 12º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho.
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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;
3º - Continuidade pedagógica.
No caso de empate na graduação profissional, aplica-se o disposto no art.º 12º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho.
2º e 3º Ciclos:
1.

2.

A distribuição de serviço docente assenta na defesa da qualidade de ensino, tendo em vista o efetivo cumprimento do currículo e dos programas
de cada disciplina. Pretende a implementação de soluções organizativas ajustadas às necessidades reais dos alunos.
Constituem princípios orientadores na distribuição do serviço docente - CONTINUIDADE, EQUIDADE, EQUILIBRIO e EFICIÊNCIA.
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CONTINUIDADE das
equipas pedagógicas

EQUIDADE na
distribuição de níveis e
de turmas entre docentes
do mesmo grupo

EQUILIBRIO na atribuição
de titularidade a cada
docente

EFICIÊNCIA na afetação
das componentes letiva e
não letiva, orientando-as
para a implementação de
soluções organizativas
ajustadas às
necessidades dos alunos,
nomeadamente de apoio
e complemento
curricular

3.

Compete ao Conselho Pedagógico deliberar e aprovar a operacionalização e concretização destes princípios na distribuição do serviço de
docentes.

4.

Tendo em vista a melhoria da qualidade do serviço docente a prestar, cada docente deve lecionar o menor número possível de turmas e anos de
escolaridade.

5.

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
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(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.
6.

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.

7.

Existe uma particular atenção na atribuição do cargo de diretor de turma pela relevância estratégica da sua intervenção, quer junto dos alunos,
quer das famílias. Assim, 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;
Ser um bom moderador de conflitos;
Ser capaz de disciplinar as turmas;
Orientar a sua atuação claramente a partir de princípios éticos e deontológicos.

8.

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

9.

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

10.

O critério da continuidade das equipas pedagógicas, associado ao perfil dos docentes é determinante na afetação aos diferentes cargos.
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11.

Sempre que possível, são constituídas equipas pedagógicas, isto é, grupos de professores a quem são atribuídas aproximadamente as mesmas
turmas, com vista a facilitar e rentabilizar o trabalho cooperativo ao nível dos Conselhos de Turma e evitar a dispersão dos professores por
múltiplos conselhos de turma, concentrando e reduzindo as suas reuniões.

12.

Inscrevem-se as reuniões de caráter regular para fins pedagógicos na componente não letiva de estabelecimento, como forma de fomentar o
trabalho colaborativo entre professores sem sobrecarga da sua componente individual. Estas reuniões regulares ficarão, assim, assinaladas no
horário dos professores incluindo tempos comuns para trabalho colaborativo.

13.

Os apoios são, dentro do possível, atribuídos aos professores da turma ou a outros docentes que acompanham a turma (ex. docente de
coadjuvação).

14.

As coadjuvações são inscritas na componente letiva mediante uso do crédito horário.

15.

A atividade de Apoio Tutorial Específico (ATE) é inscrita na componente letiva dos professores, através da atribuição de 4 horas semanais por
grupo.

16.

A componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento é atribuída na componente letiva e deve ser atribuída a um professor do conselho de
turma, preferencialmente ao Diretor de Turma, evitando-se o aumento de turmas por professor.

17.

Os docentes que participam em Projetos usufruem de tempos semanais, para o desenvolvimento dos mesmos, dispondo, dentro do possível, de
tempos de trabalho comuns com os elementos da equipa.

18.

No horário de trabalho do docente é obrigatoriamente registada a totalidade das horas 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 ECD.

19.

Para efeitos de início do turno da tarde, e sempre que as necessidades de serviço o exijam, será considerado o tempo imediatamente anterior ao
turno da tarde.

20.

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

21.

A forma de ocupação desse tempo, sempre que não se encontre já definida no horário do professor, será definida pelo docente até ao final do
mês de setembro, dando dela conhecimento ao Diretor, a fim de se poder fazer o devido registo nos sumários.
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22.

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).

23.

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.

24.

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:

24.1 Iniciar a distribuição de serviço construindo horários completos;
24.2 Distribuir horários completos por ordem decrescente da sua graduação profissional, até ser esgotada a totalidade da carga horária
disponível.
24.3 Desta distribuição, só poderá haver um e um só horário com insuficiência de tempos letivos, sendo os restantes horários zero;
24.4 Não devem ser atribuídas horas extraordinárias a nenhum docente do respetivo grupo;
24.5 Havendo horários zero estes devem ser identificados como não tendo componente letiva e ser informados, pelo Diretor, de que
deverão ser opositores a concurso.
24.6 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.
25. 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.
26.
27.

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.
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.

28.

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.
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29.

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.

30.

O serviço docente não deve ser distribuído por mais de dois turnos do dia.

31.

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.

32.

O horário do docente não deve incluir mais de 6 tempos letivos consecutivos, nem deve incluir mais de 8 tempos letivos diários.

33.

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

34.

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

35.

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

36.

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

37.

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).

38.

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

39.

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.

40.

As horas destinadas a atividades de enriquecimento curricular são distribuídas mediante projetos a apresentar ao Conselho Pedagógico e ao
Diretor do Agrupamento.
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41.

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

42.

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

43.

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, o Coordenador da Equipa Multidisciplinar
e os Coordenadores dos projetos estruturantes são designados pelo Diretor.

APROVADO PELO CONSELHO PEDAGÓGICO EM 16 DE JULHO DE 2018
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ANEXO 4 (Projeto Curricular do Agrupamento)

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 2018/2019

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 1º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões
SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros
Oralidade
Leitura
Escrita
Educação literária
Gramática
Assiduidade e pontualidade
Comportamento adequado nos diferentes
espaços
Cumprimento de regras de convivência
social
Responsabilidade e interesse
Atitudes de solidariedade e valores
étnicos

Instrumentos de avaliação

%

- 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%

20%
Trabalho de aula (Observação direta).

OBSERVAÇÕES:
i)
A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente.
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA – 1º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões
SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros
Números
Operações
Geometria e Medida
Organização e Tratamento de Dados
Resolução de problemas (Raciocínio
matemático/ Comunicação matemática)
Assiduidade e pontualidade
Comportamento adequado nos diferentes
espaços
Cumprimento de regras de convivência
social
Responsabilidade e interesse
Atitudes de solidariedade e valores
étnicos

Instrumentos de avaliação
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%

20%
Trabalho de aula (Observação direta)

OBSERVAÇÕES:
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente.
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DISCIPLINA DE ESTUDO DO MEIO – 1º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões
SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros
Compreensão e aquisição de
conhecimentos
Aplicação das aprendizagens (Capacidade
de observação, demonstração de espírito
crítico, desenvolvimento da curiosidade
científica)
Assiduidade e pontualidade
Comportamento adequado nos diferentes
espaços
Cumprimento de regras de convivência
social
Responsabilidade e interesse
Atitudes de solidariedade e valores
étnicos

Instrumentos de avaliação
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%

20%
Trabalho de aula (Observação direta).

OBSERVAÇÕES:
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente.
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DISCIPLINA DE EXPRESSÕES – 1º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros
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.
Assiduidade e pontualidade
Comportamento adequado nos diferentes
espaços
Cumprimento de regras de convivência social
Responsabilidade e interesse
Atitudes de solidariedade e valores étnicos

Instrumentos de avaliação

%

-Trabalho individual/de pares/de grupo
- Participação nas atividades

80%

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
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões
SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros

Instrumentos de avaliação

%

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%

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 / CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO” – 1º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros

Instrumentos de avaliação

%

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
Assiduidade e pontualidade
Comportamento adequado nos diferentes
espaços
Cumprimento de regras de convivência
social
Responsabilidade e interesse
Atitudes de solidariedade e valores
étnicos

Trabalho individual/de pares/de grupo
- Registos
- Participação e empenho nas atividades
- Observação dos comportamentos
cívicos

80%

Trabalho de aula (Observação direta)

20%
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DISCIPLINA DE INGLÊS – 1º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões
SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros
Compreensão/Interação/Produção Oral
Leitura
Escrita
Domínio intercultural
Léxico e Gramática
Assiduidade e pontualidade
Comportamento adequado nos diferentes
espaços
Cumprimento de regras de convivência
social
Responsabilidade e interesse
Atitudes de solidariedade e valores
étnicos

Instrumentos de avaliação
- 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
Trabalho de aula (Observação direta)

%
80%

20%

OBSERVAÇÕES:
i) A menção da classificação dos testes deve ser apresentada qualitativamente.
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2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS - 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Domínio de conhecimentos
Comunicação Oral
Comunicação Escrita

Instrumentos de Avaliação
Fichas de avaliação escrita
Trabalho de aula (Observação direta)
Trabalhos de casa
Trabalho individual
Trabalhos de pares e de grupo

Organização e Métodos de Trabalho
(Participação/Autonomia)
Espírito Crítico
Comportamento
(Tolerância/Respeito/Cooperação)

20%
15%
80%
6%

Responsabilidade/ Empenho / Assiduidade e Pontualidade

SABER SER
Atitudes e Valores

%
45%

6%
Trabalho de aula (Observação direta)
Fichas de auto e heteroavaliação

2%
6%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE INGLÊS - 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Domínio de conhecimentos
Compreensão/Expressão Oral
Compreensão/Expressão Escrita

Instrumentos de Avaliação
Fichas de avaliação escrita
Trabalho de aula (Observação direta)
Trabalhos de casa
Trabalho individual
Trabalhos de pares e de grupo

Responsabilidade/ Empenho / Assiduidade e Pontualidade
Organização e Métodos de Trabalho
(Participação/Autonomia)
SABER SER
Atitudes e Valores

Espírito Crítico
Comportamento
(Tolerância/Respeito/Cooperação)

%
45%
20%
15%
80%
6%
6%

Trabalho de aula (Observação direta)
Fichas de auto e heteroavaliação

2%
6%
20%
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA - 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação

Domínio

Instrumentos de Avaliação

Domínio de metas
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Capacidade de comunicação oral e escrita
Realização de trabalhos individuais
Realização de trabalhos de grupo

65%
Grelha de correção de testes
Observação direta
Grelhas diversas de correção

SABER SER
Atitudes e Valores

Responsabilidade e empenho
Participação
Autonomia
Espírito Crítico
Comportamento

5%
5%
5%
80%
2%

Assiduidade e pontualidade
Organização e método de trabalho

%

Observação direta

4%

Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação e
heteroavaliação

3%
3%
2%
6%
20%
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DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS - 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação

Domínio

Instrumentos de Avaliação

Domínio de metas
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Capacidade de comunicação oral e escrita
Trabalho individual
Trabalhos escritos/relatórios

Grelha de correção de testes
Observação direta
Grelhas diversas de registo

Assiduidade e pontualidade
Organização e método de trabalho

SABER SER
Atitudes e Valores

Responsabilidade e empenho
Participação
Autonomia
Espírito Crítico
Comportamento

Observação direta

%
65%
5%
5%
5%
80%
2%
4%

Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de auto-avaliação e
heteroavaliação

3%
3%
2%
6%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Avaliação do Domínio de conhecimentos essenciais
Grelha de correção de testes/trabalhos
escritos
Aplicação Prática dos Conhecimentos
Observação direta
Participação oral e escrita
Grelhas diversas de registo
Responsabilidade / Empenho
Observação direta
Comportamento

SABER SER
Atitudes e Valores

Autonomia
Assiduidade / Pontualidade

Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação

%
60%
15%
5%
80%
6%
6%
6%
2%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL - 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Testes

%
50%

Comunicação Oral

Registos do professor

20%

Comunicação Escrita

Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

10%

Assiduidade e pontualidade

80%
1%

Organização e método de trabalho

6%

Responsabilidade e empenho (Participação, Autonomia, Espírito
Crítico)
Comportamento (Tolerância, Respeito, Cooperação)

Trabalho de aula (Observação direta)

7%

6%
20%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 2º Ciclo
Domínio

Parâmetros de avaliação

Conhecimentos e competências adquiridas
Interioriza as aprendizagens elementares
Domina os conceitos básicos
Relaciona as aprendizagens adquiridas
Participa, coopera ajudando ativa e espontaneamente
SABER
demonstrando entusiasmo nas atividades dos projetos
Conhecimentos adquiridos
Domina as regras do jogo
Aplica o conhecimento de regras em situação de arbitragem
Aplica o conhecimento de regras em situação de jogo

Instrumentos de Avaliação

%
10%

Observação direta
Trabalho individual
Trabalho de grupo
Fichas de avaliação
Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa
própria

10%

20%

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Capacidades e aptidões
Elementos técnicos
Elementos táticos
Condição Física
Atitudes e Valores
Assiduidade/Pontualidade
Comportamento
Empenho
Higiene
Material
Espírito Critico

Observação direta
Grelhas de Registo

Observação direta
Registos de observação
Ficha de Auto e Heteroavaliação

15%
15%
10%
40%
5%
10%
10%
5%
10%
40%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL – 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Interiorização das aprendizagens elementares
Domínio dos conceitos básicos
Relacionação das aprendizagens adquiridas
Sensibilidade estética
Trabalhos práticos
Utilização correta de materiais específicos da disciplina
Observação direta
Aplicação correta das técnicas estudadas
Grelhas de verificação
Utilização adequada dos meios de expressão
Criatividade
Trabalho de pesquisa autónoma

%
7%
7%
7%
9%
11%
11%
9%
9%
5%
75%

SABER SER
Atitudes e Valores

Assiduidade e pontualidade

1%

Organização e método de trabalho

8%

Responsabilidade e empenho
Participação
Autonomia
Espírito Crítico

4%
3%
3%

Comportamento
Tolerância
Respeito
Cooperação

Observação direta
Grelhas de verificação

2%
2%
2%
25%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 2º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Interiorização das aprendizagens elementares
Domínio dos conceitos básicos
Relacionação das aprendizagens adquirida
Respeito pelas regras de higiene e segurança
Trabalhos realizados
Escolha de estratégias adequadas à resolução de problemas
Ficha de avaliação
Manuseio correto de materiais, equipamentos e ferramentas
Observação direta
Aplicação correta das técnicas estudadas
Grelhas de verificação
Utilização adequada dos meios de expressão
Criatividade
Trabalho de pesquisa autónoma
Assiduidade e pontualidade

%
7%
6%
6%
9%
9%
9%
9%
9%
6%
5%
75%
1%

Organização e método de trabalho

8%

Responsabilidade e empenho
Participação
Autonomia
Espírito Crítico
Comportamento
Tolerância
Respeito
Cooperação

Observação direta
Grelhas de verificação

4%
3%
3%

2%
2%
2%
25%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e aptidões

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL – 2º Ciclo
Parâmetros
Identificações auditivas
Conhecimento sobre instrumentos
Conhecimento/aplicação da escrita musical
Aplicação dos conhecimentos
Capacidade de interpretação vocal

Instrumentos de Avaliação

Observação direta com registo em
grelhas
Fichas de trabalho
Fichas de avaliação
Audições vocais
Audições instrumentais (flauta/Orff)
Trabalhos individuais
Trabalhos de grupo

Capacidade de interpretação instrumental (flauta/Orff)

SABER SER
Atitudes e Valores

%
10%
10%
10%
15%
15%

Responsabilidade e empenho

15%
75%
6%

Comportamento

8%

Organização e métodos de trabalho
Autonomia
Espírito Crítico

Observação direta com registo em
grelhas
Auto e heteroavaliação

4%
4%
3%
25%
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DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) – 2º Ciclo
Domínio

Parâmetros de avaliação

Instrumentos de Avaliação

Responsabilidade e empenho
(Participação; autonomia)
Assiduidade e pontualidade
SABER SER
Atitudes e Valores

10%
Observação direta

5%
10%

Espírito Crítico
Organização e método de trabalho

%

Fichas de auto e de heteroavaliação

10%

Respeito por si e pelos outros

15%

Cooperação

10%
60%

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Capacidade de comunicação oral e escrita

Observação direta

5%

Realização de trabalhos individuais /de pares /de grupo

Grelhas diversas de correção

35%
40%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA (EMRC) – 2º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros de avaliação

Instrumentos de Avaliação

Comunicação Oral (trabalho de aula)

Registos do professor

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros)

Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

%
30%
30%

Responsabilidade

60%
5%

Empenho

10%

Respeito pelos outros

Registos do professor, realizados ao
longo das aulas

5%

Comportamento

10%

Solidariedade

10%
40%
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3º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS - 3º Ciclo- 7º e 8º anos
Parâmetros
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Fichas de avaliação escrita
Trabalho de aula (Observação direta)
Comunicação Oral
Trabalhos de casa
Trabalho individual
Comunicação Escrita
Trabalhos de pares e de grupo

%
45%
20%
15%
80%

Responsabilidade/ Empenho / Assiduidade e Pontualidade

6%

Organização e Métodos de Trabalho
(Participação/Autonomia)

4%

Espírito Crítico
Comportamento
(Tolerância/Respeito/Cooperação)

Trabalho de aula (Observação direta)
Fichas de auto e heteroavaliação

4%
6%

20%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE PORTUGUÊS - 3º Ciclo - 9º ano
Parâmetros
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Fichas de avaliação escrita
Trabalho de aula (Observação direta)
Comunicação Oral
Fichas de trabalho
Fichas de leitura
Comunicação Escrita
Trabalhos de casa
Trabalhos de livre iniciativa
Trabalhos de pesquisa
Trabalhos individuais, de pares e de
grupo
Autonomia
Comportamento

SABER SER
Atitudes e Valores

%
50%
20%
10%

80%
3%
5%

Trabalho de aula (Observação direta)
Organização e Métodos de Trabalho

5%

Responsabilidade / Empenho

7%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE INGLÊS - 3º Ciclo- 7º e 8º anos
Parâmetros
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Fichas de avaliação escrita
Trabalho de aula (Observação direta)
Compreensão/Expressão Oral
Trabalhos de casa
Trabalho individual
Compreensão/Expressão Escrita
Trabalhos de pares e de grupo

%
45%
20%
15%
80%

Responsabilidade/ Empenho / Assiduidade e Pontualidade

6%

Organização e Métodos de Trabalho
(Participação/Autonomia)

4%

Espírito Crítico
Comportamento
(Tolerância/Respeito/Cooperação)

Trabalho de aula (Observação direta)
Fichas de auto e heteroavaliação

4%
6%

20%
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DISCIPLINA DE INGLÊS - 3º Ciclo- 9º ano
Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Parâmetros
Domínio de conhecimentos
Compreensão/Expressão Oral
Compreensão/Expressão Escrita

Instrumentos de Avaliação
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%

Autonomia

80%
3%

Comportamento

7%
Trabalho de aula (Observação direta)

Organização e Métodos de Trabalho

3%

Responsabilidade/Empenho

7%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE FRANCÊS - 3º Ciclo- 7º e 8º anos
Parâmetros
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Fichas de avaliação escrita
Trabalho de aula (Observação direta)
Compreensão/Expressão Oral
Trabalhos de casa
Trabalho individual;
Compreensão/Expressão Escrita
Trabalhos de pares e de grupo
Responsabilidade/ Empenho / Assiduidade e Pontualidade
Organização e Métodos de Trabalho
(Participação/Autonomia)

SABER SER
Atitudes e Valores

Espírito Crítico
Comportamento
(Tolerância/Respeito/Cooperação)

%
45%
20%
15%
80%
6%
4%

Trabalho de aula (Observação direta)
Fichas de auto e heteroavaliação

4%
6%
20%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE FRANCÊS- 3º Ciclo-9º ano
Parâmetros
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Fichas de avaliação escrita
Fichas de avaliação oral
Compreensão/Expressão Oral
Trabalho de aula (Observação direta)
Fichas de trabalho
Compreensão/Expressão Escrita
Fichas de leitura
Trabalhos de casa
Trabalhos de livre iniciativa
Trabalhos de pesquisa;
Trabalhos individuais, de pares e de
grupo

%
50%
15%
15%

Autonomia

80%
3%

Comportamento

7%
Trabalho de aula (Observação direta)

Organização e Métodos de Trabalho

3%

Responsabilidade/ Empenho

7%
20%
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA - 3º Ciclo - 7º e 8º anos
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação

Domínio
Domínio de metas
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Capacidade de comunicação oral e escrita
Realização de trabalhos individuais
Realização de trabalhos de grupo

%
65%

Grelha de correção de testes
Observação direta
Grelhas diversas de correção

5%
5%
5%

Assiduidade e pontualidade

80%
2%

Organização e método de trabalho

3%

Responsabilidade e empenho
Participação
Autonomia
Espírito Crítico
Comportamento
Tolerância
Respeito
Cooperação

Observação direta
Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação

3%
3%
3%

2%
2%
2%
20%
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DISCIPLINA DE MATEMÁTICA- 3º Ciclo - 9º ano
Parâmetros de avaliação

Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Domínio de metas
Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita
Realização de trabalhos
Responsabilidade / Empenho
Organização e métodos de trabalho

SABER SER
Atitudes e Valores

Comportamento
Autonomia

Instrumentos de Avaliação

Grelha de correção de testes
Observação direta
Grelhas diversas de correção
Observação direta
Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação

%
70%
5%
5%
80%
6%
4%
6%
4%
20%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS - 3º Ciclo - 7º e 8º anos
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
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

Comportamento
Responsabilidade / empenho
SABER SER
Atitudes e Valores

Organização e métodos de trabalho
Pontualidade

Observação direta
Caderno diário / manual
Ficha de autoavaliação

%
65%
5%
5%
5%
80%
6%
6%
4%
4%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS - 3º ciclo - 9º ano
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio das metas definidas
Grelha de correção de testes

65%

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita

Observação direta

5%

Domínio de técnicas de trabalho diversificados

Grelhas de correção (trabalhos
escritos/relatórios)

10%

Responsabilidade e empenho
Comportamento
SABER SER
Atitudes e Valores

Organização e métodos de trabalho
Pontualidade

Observação direta
Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação

%

80%
6%
6%
4%
4%
20%
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Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE FÍSICO-QUÍMICA - 3º Ciclo - 7º e 8º anos
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
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

Comportamento
Responsabilidade / empenho
SABER SER
Atitudes e Valores

Organização e métodos de trabalho
Pontualidade

Observação direta
Caderno diário / manual
Ficha de autoavaliação

%
65%
5%
5%
5%
80%
6%
6%
4%
4%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE FÍSICO-QUÍMICA - 3º Ciclo - 9º ano
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio das metas definidas
Grelha de correção de testes

%
65%

Participação/Capacidade de comunicação oral e escrita

Observação direta

5%

Domínio de técnicas de trabalho diversificados

Grelhas de correção (trabalhos
escritos/relatórios)

10%
80%
6%

Responsabilidade e empenho
Comportamento
SABER SER
Atitudes e Valores

Organização e métodos de trabalho
Pontualidade

Observação direta
Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação

6%
4%
4%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE HISTÓRIA - 3º Ciclo - 7º e 8ºanos
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Testes

%
50%

Comunicação Oral

Registos do professor

20%

Comunicação Escrita

Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

10%

Assiduidade e pontualidade

80%
1%

Organização e método de trabalho

6%

Responsabilidade e empenho (Participação, Autonomia, Espírito
Crítico)
Comportamento (Tolerância, Respeito, Cooperação)

Trabalho de aula (Observação direta)

7%

6%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE HISTÓRIA- 3º Ciclo - 9º ano
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos (testes)
Testes

%
60 %

Comunicação Oral (trabalho de aula)

Registos do professor

5%

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros)

Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

Responsabilidade / Empenho

15%
80%
5%

Organização e métodos de trabalho

5%

Comportamento
Autonomia

Trabalho de aula (Observação direta)

7%
3%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE GEOGRAFIA - 3º Ciclo - 7º e 8º anos
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos
Testes

%
50%

Comunicação Oral

Registos do professor

20%

Comunicação Escrita

Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

10%

Assiduidade e pontualidade

80%
1%

Organização e método de trabalho

6%

Responsabilidade e empenho (Participação, Autonomia, Espírito
Crítico)
Comportamento (Tolerância, Respeito, Cooperação)

Trabalho de aula (Observação direta)

7%

6%
20%
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Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

DISCIPLINA DE GEOGRAFIA - 3º Ciclo - 9º anos
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Domínio de conhecimentos (testes)
Testes
Comunicação Oral (trabalho de aula)

Registos do professor

5%

Comunicação Escrita (trabalho de aula)

Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

15%

Responsabilidade / Empenho
Organização e métodos de trabalho
SABER SER
Atitudes e Valores

%
60 %

Trabalho de aula (Observação direta)

80%
5%
5%

Comportamento

7%

Autonomia

3%
20%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 3º Ciclo - 7º e 8ºanos
Domínio

Parâmetros de avaliação

Conhecimentos e competências adquiridas
Interioriza as aprendizagens elementares
Domina os conceitos básicos
Relaciona as aprendizagens adquiridas
SABER
Participa, coopera ajudando ativa e espontaneamente,
Conhecimentos adquiridos
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

Instrumentos de Avaliação

%
10%

Observação direta
Trabalho individual
Trabalho de grupo
Fichas de avaliação
Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa
própria

10%

20%

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Capacidades e aptidões
Elementos técnicos
Elementos táticos
Condição Física
Atitudes e Valores
Assiduidade/Pontualidade
Comportamento
Empenho
Higiene
Material
Espirito crítico

Observação direta
Testes práticos
Grelhas de Registo

Observação direta
Registos de observação
Ficha de Auto e Heteroavaliação

15%
20%
10%
45%
5%
8%
8%
5%
5%
4%
35%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA- 3º Ciclo - 9º ano
Domínio

SABER
Conhecimentos adquiridos

Parâmetros de avaliação
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

Instrumentos de Avaliação

%
10%

Observação direta
Fichas de avaliação
Trabalhos de pesquisa ou de iniciativa
própria

10%

20%

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Capacidades e aptidões
Elementos técnicos
Elementos táticos
Condição Física
Atitudes e Valores
Assiduidade/Pontualidade
Comportamento
Empenho
Higiene
Material

Observação direta
Grelhas de Registo

Observação direta
Registos de observação

15%
20%
10%
45%
5%
10%
10%
5%
5%
35%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL - 3º Ciclo - 7º e 8º anos
Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Parâmetros de avaliação
Formação e alargamento de conceitos
Capacidade expressiva / criativa/ de comunicação
Conhecimento e utilização das técnicas expressivas

Instrumentos de Avaliação
Trabalhos práticos
Trabalho de grupo
Trabalho individual
Observação direta
Ficha de autoavaliação
Grelhas de verificação
Portfólio

Responsabilidade e Empenho

SABER SER
Atitudes e Valores

%
20%
30%
30%
80%
6%

Comportamento

Observação direta

6%

Autonomia

Ficha de Autoavaliação

4%

Organização e métodos de trabalho

Grelhas de verificação

4%
20%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL - 3º Ciclo - 9º ano
Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Parâmetros de avaliação
Formação e alargamento de conceitos
Capacidade expressiva/ criativa/ de comunicação
Conhecimento e utilização das técnicas expressivas

Instrumentos de Avaliação

20%

Trabalhos práticos

30%

Observação direta
Grelhas de verificação

Responsabilidade e Empenho
Comportamento
SABER SER
Atitudes e Valores

%

30%
80%
6%
6%

Observação direta
Autonomia

4%
Grelhas de verificação

Organização e métodos de trabalho

4%
20%

|PROJETOCURRICULAR DO AGRUPAMENTO2018/2019|

Página 39

Domínio

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – 3º Ciclo
Parâmetros de avaliação
Interiorização das aprendizagens elementares, dominando os
conceitos básicos e relacionando as aprendizagens adquiridas
Realização das atividades com rigor e de acordo com a
planificação

Instrumentos de Avaliação

Dossier de projeto
Fichas de trabalho
Grelhas de observação

Interiorização e aplicação das regras de higiene e segurança no
trabalho

%
30%

40%

10%

Organização

80%
4%

Cumprimento de regras estabelecidas na sala de aula

4%

Empenho

Grelhas de observação

4%

Cumprimento responsável das suas obrigações

4%

Autonomia

4%
20%
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DISCIPLINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - 3º Ciclo - 7º e 8º anos
Domínio
Parâmetros de avaliação
Instrumentos de Avaliação
Avaliação do Domínio de conhecimentos essenciais
Grelha de correção de testes/trabalhos
SABER
escritos
Conhecimentos
Aplicação Prática dos Conhecimentos
adquiridos
Observação direta
SABER FAZER
Participação oral e escrita
Capacidades e Aptidões
Grelhas diversas de registo
Responsabilidade / empenho
Observação direta
Comportamento
SABER SER
Atitudes e Valores

Autonomia
Assiduidade / Pontualidade

Caderno diário
Trabalhos de casa
Ficha de autoavaliação

%
60%
15%
5%
80%
6%
6%
6%
2%
20%
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DISCIPLINA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) – 3º Ciclo
Domínio

Parâmetros de avaliação

Instrumentos de Avaliação

Responsabilidade e empenho
(Participação; autonomia)
Assiduidade e pontualidade
SABER SER
Atitudes e Valores

10%
Observação direta

5%
10%

Espírito Crítico
Organização e método de trabalho

%

Fichas de auto e de heteroavaliação

10%

Respeito por si e pelos outros

15%

Cooperação

10%
60%

SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

Capacidade de comunicação oral e escrita

Observação direta

5%

Realização de trabalhos individuais /de pares /de grupo

Grelhas diversas de correção

35%
40%
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DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA (EMRC) – 3º Ciclo
Domínio
SABER
Conhecimentos
adquiridos

Parâmetros de avaliação

%
30%

Comunicação Oral (trabalho de aula)
Registos do professor

30%

Comunicação Escrita (trabalho de aula e outros)
Qualquer tipo de trabalho escrito
desenvolvido pelo aluno

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER
Atitudes e Valores

Instrumentos de Avaliação

60%
Responsabilidade

5%

Empenho

10%

Respeito pelos outros

Registos do professor, realizados ao
longo das aulas

5%

Comportamento

10%

Solidariedade

10%
40%
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ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS – ALÍNEA b) ADAPTAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS - 1º CICLO ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS 1º, 2º e 3º Ciclos
Domínio

Parâmetros de avaliação

Interiorização das aprendizagens elementares
Domínio dos conceitos básicos
SABER
Aquisição de novas aprendizagens com base em inter-relações de
Conhecimentos e
conteúdos
Competências adquiridos Aplicação das aprendizagens

SABER FAZER
Capacidades e Aptidões

SABER SER (*)
Atitudes e Valores

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
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

Instrumentos de Avaliação
Observação direta
Trabalho individual
Trabalho de grupo
Fichas de avaliação

Observação direta
Grelhas de Registo

Observação direta
Registos de observação

%
5%
5%
5%
5%
20%
5%
5%
5%
5%
20%
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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ANEXO 5 (Projeto Curricular do Agrupamento)
AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR (AFC) – CRONOGRAMA 2018/2019
1. PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
1.1 PROCESSOS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

01. Monitorizar e avaliar a consecução das metas - Turmas abrangidas pela Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC)

Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Metas

Criação da figura de Coordenador da AFC (1º ciclo,
2º+3º ciclo).

Diretor
Conselho Pedagógico

Figura do Coordenador da
AFC
(1º ciclo, 2º+3º ciclo)

setembro

Garantir a criação da figura do Coordenador
da AFC (1º ciclo, 2º+3º ciclo).

Criação da figura de Coordenador da Estratégia de
Educação Para a Cidadania na Escola (EECE).

Diretor
Conselho Pedagógico

Figura do Coordenador da
Estratégia de Educação Para
a Cidadania na Escola (EECE)

setembro

Garantir a criação da figura do Coordenador
da Estratégia de Educação Para a Cidadania
na Escola (EECE).

Definição do modelo de funcionamento das reuniões
de articulação (Turmas do 5º ao 8º ano).

Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)

Modelo de funcionamento
das reuniões de articulação
(Turmas do 5º ao 8º ano

outubro

Garantir a existência de um modelo de
funcionamento das reuniões de articulação
(Turmas do 5º ao 8º ano).

Escolha do tema e possíveis subtemas a desenvolver
no âmbito das DAC, depois de debatidas as
propostas dos alunos das várias turmas.

Alunos
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)

Esboço do tema e possíveis
subtemas a desenvolver no
âmbito das DAC

Até 31 de
outubro

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

Até 15 de
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

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)

Até 15 de
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)”
[Turmas do 5º ao 8º ano].

Departamentos Curriculares
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Plano Curricular da
disciplina de “Formação
Integral do Aluno (FIA)”
[Turmas do 5º ao 8º ano]

Até 15 de
outubro

Garantir a existência do Plano Curricular da
disciplina de “Formação Integral do Aluno
(FIA)” [Turmas do 5º ao 8º 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) [Turmas do 5º ao 8º ano].

Departamentos Curriculares
Conselho de Docentes
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Grelha para
operacionalização dos
critérios de avaliação

Até 15 de
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) [Turmas
do 5º ao 8º ano].

Organização do Plano Curricular de Turma (PCT) –
itens que deve compreender.

Departamento Curricular do
1º Ciclo
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Guião para a organização do
PCT

Até 15 de
novembro

Garantir a existência de um modelo de PCT
para cada turma.

Seleção das aprendizagens a desenvolver nas
diversas disciplinas (DAC).

Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Diagramas com a indicação
das aprendizagens a
desenvolver nas diversas
disciplinas (DAC)

Ao longo do ano
letivo

Garantir a existência de diagramas com a
indicação das aprendizagens a desenvolver
nas diversas disciplinas (DAC).

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
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Documento com o registo
da operacionalização das
DAC

Ao longo do ano
letivo

Garantir a existência de um documento com
o registo da operacionalização das DAC.
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Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Metas

Realização de projetos interdisciplinares envolvendo
pelo menos uma disciplina de dois ou mais
departamentos curriculares (2º e 3º ciclo)

Departamentos Curriculares
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º 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).

Departamentos Curriculares
Coordenadora do Projeto
Eco Escolas
Coordenadora do Projeto
PES
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Nº de projetos
desenvolvidos na escola em
blocos que se inscrevem no
horário semanal da turma.

Ao longo do ano
letivo

Garantir a integração de um projeto
desenvolvido na escola em blocos que se
inscrevem no horário semanal da turma.

Departamentos Curriculares
(1º, 2º e 3º Ciclos)
Professores Titulares de
Turma (1º Ciclo)
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º 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 e 6ºano
(2º Ciclo) e 7º e 8º ano (3º Ciclo).

Balanço intermédio sobre o desenvolvimento do
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
(PAFC) [(1º Ciclo), Turmas do 5º ano ao 8º ano].

Departamentos Curriculares
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

Relatório de monitorização
intermédia, a apresentar em
Conselho Pedagógico

fevereiro

Garantir a existência de relatório de
monitorização intermédia.

Balanço final de execução e desenvolvimento da
Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC) [1º Ciclo,
Turmas do 5º ao 8º ano].

Departamentos Curriculares
Conselhos de Turma
(Turmas do 5º ao 8º ano)
Conselho Pedagógico

julho

Garantir a existência de relatório de
monitorização final.

Integração de projetos desenvolvidos na escola em
blocos que se inscrevem no horário semanal da
turma.

Reflexão sobre as Aprendizagens Essenciais (AE) a
desenvolver em cada área disciplinar ou disciplina
[por ano de escolaridade: (1ºCiclo), 5º e 6ºano (2º
Ciclo) e 7º e 8º ano (3º Ciclo).

Relatório de monitorização
final, a apresentar em
Conselho Pedagógico
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1.2 RESULTADOS ESCOLARES
OBJETIVO ESTRATÉGICO

02.Melhorar os resultados escolares do Agrupamento

No Plano de Ação Estratégica 2018/2021 constam os objetivos estratégicos do Projeto Educativo 2018/2021 e as Medidas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 configuradas em torno de
objetivos a atingir, valores de partida (quando os há), valores de chegada (metas a alcançar com a medida), a respetiva operacionalização (ações a desenvolver no
âmbito da medida), e ainda, a referenciação a indicadores de monitorização e meios de verificação da execução e eficácia de cada medida, medidas essas enquadradas
no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular (Decreto-Lei nº 55/2028, de 6 de julho).
As Medidas em apreço podem ser consultadas no Plano de Ação Estratégica 2018/2021, nas seguintes páginas deste documento estruturante do Agrupamento: Medida
1 (página 3); Medida 2 (página 5); Medida 3 (páginas 6 e 7); Medida 5 (página 9); Medida 6 (página 10); Medida 7 (página 11).
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ANEXO 6 (Projeto Curricular do Agrupamento)
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EMAEI
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2018-2019
1. PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
1.1 PROCESSOS:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

01. Monitorizar e avaliar a consecução das metas da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Dados de
partida

Metas

(agosto de 2018)

Designar os elementos permanentes da equipa
multidisciplinar de apoio à educação inclusiva e,
ouvidos estes, o respetivo coordenador.

Integrar na ordem de trabalhos de todas as sessões
do Conselho Pedagógico de um ponto específico
designado por “Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação
Inclusiva
(EMAEI)
–
Trabalho
desenvolvido” para reflexão sistemática da ação da
EMAEI.

Diretor

Designação da equipa
multidisciplinar
de
apoio à educação
inclusiva (EMAEI).
Designação
do
Coordenador
da
EMAEI.

Diretor
Coordenador da
EMAEI
Conselho Pedagógico

Ponto
específico
designado por “Equipa
Multidisciplinar
de
Apoio à Educação
Inclusiva (EMAEI) –
Trabalho
desenvolvido”
na
ordem de trabalhos
de todas as sessões do

Até 30 de
setembro de
2018

Ao longo do
ano letivo

--------------------

Garantir a existência da
equipa multidisciplinar de
apoio à educação inclusiva
(EMAEI) e do coordenadora da
mesma até 30 de setembro

--------------------

Garantir a existência de um
ponto específico designado
por “Equipa Multidisciplinar
de Apoio à Educação Inclusiva
(EMAEI)
–
Trabalho
desenvolvido” na ordem de
trabalhos de todas as sessões
do Conselho Pedagógico
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Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Dados de
partida

Metas

(agosto de 2018)
Conselho Pedagógico

Garantir formação no âmbito da Escola Inclusiva
para os docentes do Agrupamento com uma
intervenção mais direta na implementação do DL nº
54/2018.

Docentes a designar
para participação na
formação no âmbito
da Escola Inclusiva

Nº
de
docentes
inscritos/participantes
na formação.

Garantir a desmultiplicação da formação no âmbito
da Escola Inclusiva obtida pelos docentes do
Agrupamento com uma intervenção mais direta na
implementação do DL nº 54/2018 junto dos demais
profissionais do Agrupamento.

Docentes que
frequentaram a
formação no âmbito
da Escola Inclusiva
Restante Pessoal
Docente e Não
Docente do
Agrupamento

Realização de sessões
para desmultiplicação
da
formação
no
âmbito da Escola
Inclusiva obtida pelos
docentes
do
Agrupamento.

Sensibilizar a comunidade educativa para a educação
inclusiva.

 Referenciação;
 Relatório técnico-pedagógico (RTP);
 Programa Educativo Individual (PEI);

No decurso do
2º Período

--------------------

Garantir a participação ente 4
a 7 docentes do Agrupamento
na formação no âmbito da
Escola Inclusiva.

--------------------

Garantir a realização de pelo
menos
duas
sessões
desmultiplicação da formação
no âmbito da Escola Inclusiva
obtida pelos docentes do
Agrupamento.
Garantir a existência
seguintes documentos:

Documentos:
Referenciação;

Elaborar o regimento.
Elaborar documentos:

A definir pelo
Centro de
Formação ao
qual estamos
associados (até
final do 1º
Período)

Todos os elementos
permanentes da
EMAEI

Relatório
técnicopedagógico (RTP);
Programa Educativo
Individual (PEI);

 Plano Individual de Transição (PIT);

Plano Individual
Transição (PIT);

de

 Documento de registo de medidas universais;

Documento de registo

dos

 Referenciação;
setembro /
outubro

--------------------

 Relatório
técnicopedagógico (RTP);
 Programa
Educativo
Individual (PEI);
 Plano
Individual
Transição (PIT);

de

 Documento de registo de
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Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Dados de
partida

Metas

(agosto de 2018)
 Critérios de avaliação;

de medidas universais;

medidas universais;

 Relatório de avaliação final do aluno;

Critérios de avaliação;

 Critérios de avaliação;

 Relatório de avaliação e monitorização da
eficácia das medidas implementadas.

Relatório de avaliação
final do aluno;

 Relatório de avaliação
final do aluno;

Relatório de avaliação
e monitorização da
eficácia das medidas
implementadas.

 Relatório de avaliação e
monitorização da eficácia
das
medidas
implementadas.

Alunos
com
necessidade
de
medidas de suporte à
aprendizagem e à
inclusão.

Levantamento de todos os
alunos com necessidade de
medidas
de
suporte
à
aprendizagem e à inclusão.

Proceder ao levantamento de todos os alunos com
necessidade de medidas de suporte à aprendizagem
e à inclusão.
Priorizar a reavaliação dos mesmos.
Elaborar RTP, (Art. 21º do DL nº54/2018) PEI, PIT,
quando se justificar, (de acordo com os Art. 24º e
25º do DL nº 54/2018 respetivamente), em
colaboração com todos os técnicos intervenientes no
processo educativo dos alunos (situações
transitórias do extinto DL nº3/2008 para o DL nº
54/2018).
Elaborar RTP, (Art. 21º do DL nº54/2018) PEI, PIT,
quando se justificar, (de acordo com os Art. 24º e
25º do DL nº 54/2018 respetivamente), em
colaboração com todos os técnicos intervenientes no
processo educativo dos alunos (situações
transitórias do extinto DL nº3/2008 para o DL nº
54/2018).

Todos os elementos
permanentes da
EMAEI
Elementos variáveis
da EMAEI
Outros Técnicos

Prioridades
reavaliação
alunos.

de
dos

outubro /
novembro

--------------------

RTPs elaborados para todos os
alunos com base na priorização
da reavaliação efetuada.

RTP elaborados.
Todos os elementos
permanentes da
EMAEI
Elementos variáveis
da EMAEI

RTP elaborados.

novembro /
dezembro

--------------------

RTPs elaborados para todos os
alunos com base na
priorização da reavaliação
efetuada.

Outros Técnicos
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Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Dados de
partida

Metas

(agosto de 2018)
Avaliação da situação
escolar de todos os
alunos referenciados
(novas
referenciações).

Avaliar a situação escolar de todos os alunos
referenciados (novas referenciações)

Propor as medidas de suporte à aprendizagem a
mobilizar

Elaborar RTP, (Art. 21º do DL nº54/2018) PEI, PIT,
quando se justificar, (de acordo com os Art. 24º e
25º do DL nº 54/2018 respetivamente), em
colaboração com todos os técnicos intervenientes no
processo educativo dos alunos.
Adotar os procedimentos necessários de modo a
garantir a participação dos pais e/ou Encarregados
de Educação, nos termos do Art. 4º do DL
nº54/2018.
Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas
de suporte à aprendizagem
Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à
aprendizagem (CAA)

Encaminhamento de todas as
diferentes situações avaliadas.

Encaminhamento das
diferentes situações
avaliadas.

Preceder em conformidade com a lei, no
encaminhamento das diferentes situações avaliadas

Assegurar o aconselhamento aos docentes na
implementação de práticas pedagógicas inclusivas

Avaliação da situação escolar de
todos os alunos referenciados
(novas referenciações) de todos
os alunos identificados.

Todos os elementos
permanentes da
EMAEI
Elementos variáveis
da EMAEI

Medidas de suporte à
aprendizagem
a
mobilizar propostas.
Aconselhamento aos
docentes
na
implementação
de
práticas pedagógicas
inclusivas.
RTP elaborados.

Outros Técnicos

Implementação de todas as
medidas
de
suporte
à
aprendizagem
a
mobilizar
propostas.

Procedimentos
adotados de modo a
garantir a participação
dos
pais
e/ou
Encarregados
de
Educação, nos termos
do Art. 4º do DL
nº54/2018.
Acompanhamento e
monitorização
da
aplicação de medidas
de
suporte
à

Ao longo do
ano

--------------------

100%
de
respostas
de
aconselhamento aos docentes
na implementação de práticas
pedagógicas inclusivas.
100% de RTP elaborados.
Garantir a participação de pelo
menos 50% dos pais e/ou
Encarregados de Educação, nos
termos do Art. 4º do DL
nº54/2018.
Garantir o acompanhamento e
monitorização da aplicação de
medidas
de
suporte
à
aprendizagem.
Garantir o acompanhamento do
funcionamento do centro de
apoio à aprendizagem (CAA).
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Ações a desenvolver

Recursos

Indicadores

Calendarização

Dados de
partida

Metas

(agosto de 2018)
aprendizagem.

Proceder ao balanço intermédio
desenvolvimento dos processos.

sobre

o

Proceder ao balanço final sobre o desenvolvimento
dos processos.

Equipa
Multidisciplinar
Conselho Pedagógico
Equipa
Multidisciplinar
Conselho Pedagógico

Acompanhamento do
funcionamento
do
centro de apoio à
aprendizagem (CAA).
Relatório de
monitorização
intermédia, a
apresentar em
Conselho Pedagógico
Relatório de
monitorização final, a
apresentar em
Conselho Pedagógico

fevereiro

--------------------

Garantir a existência de
relatório de monitorização
intermédia

julho

--------------------

Garantir a existência de
relatório de monitorização
final
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1.2 RESULTADOS:
1.2.1 INDICADORES PARA AVALIAR A EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO
Eixo 1 - Aluno e Contexto / Resultados Escolares
PARÂMETROS

INDICADORES
Níveis atribuídos.

Grau de sucesso académico

Progressos realizados nos pontos fracos assinalados no modelo.
Grau de eficácia das medidas (Eficaz, Pouco Eficaz, Não eficaz).

Evolução nas áreas específicas

Comparação entre a avaliação inicial e final realizada no âmbito do apoio pedagógico
personalizado e de eventuais terapias de que o/a aluno/a usufrua.

Grau de satisfação de pais e alunos quanto ao
trabalho realizado pelos Professores da Educação Resultado do questionário preenchido pelos pais e alunos no final do ano letivo.
Especial
Eixo 2 - Processos
PARÂMETROS

INDICADORES

Execução do cronograma

Ações desenvolvidas.
Cumprimento das metas.
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Eixo 3 – Intervenção (Dados de natureza estatística)
PARÂMETROS

ID
Intervenção Direta

PP
Promoção e Prevenção

PG
Planeamento e Gestão

INDICADORES
Nº de sinalizações
Nº de consulta de processos
Nº de avaliações técnicas
Nº de intervenções
Nº de reuniões realizadas
Nº de presenças
Assuntos tratados
Nº de intervenções
Nº de horas de apoio
Sucesso dos apoios
Nº de reuniões realizadas
Nº de presenças
Assuntos tratados
Quantidade e qualidade dos materiais
Tempo despendido
Nº de documentos e relatórios
Nº de reuniões realizadas
Nº de presenças
Assuntos tratados

AÇÃO

ATIVIDADE
Sinalização: Alunos em Risco
Consulta de Processos
Acompanhamento Individual
Avaliação Técnica
Intervenção
Família/EE
Reuniões
Professores
Assistente Operacional
Turma
Prevenção Insucesso
Comunidade
Turma
Promoção Sucesso
Comunidade
Família/EE
Professores
Reuniões
Assistente Operacional
Formação
Produção de Materiais
Backoffice
Revisão Literatura
Elaboração de documentação e Relatórios Técnicos
Equipa
Reuniões
Professores
Comunidade
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ANEXO 7 (Projeto Curricular do Agrupamento)

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 – Interculturalidade
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.

ANEXO 8 (Projeto Curricular do Agrupamento)

PLANO CURRICULAR – FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO - 5.º ano
CONTEÚDOS
A) CIDADANIA
1. Educar para as Relações Interpessoais
1.1. Escola
1.1.1. Regulamento Interno (Direitos e Deveres dos alunos /
Associação de Estudantes)
1.1.2. Estatuto do Aluno
1.1.3. Turma (Delegado / Subdelegado / Delegado do
Ambiente)
1.1.4. Diretor de Turma (Competências…)
1.1.5. Perfil de Interesses (aluno)
1.1.6. Assembleia de Turma (Funcionamento / Eleição de
elementos responsáveis / Ata)
Este será um instrumento primordial de participação
democrática e de promoção dos valores de cidadania.
1.1.7. Viver com os outros.
1.1.8. Situações de conflito.
1.1.9. Violência.
1.1.10 Métodos de estudo.
1.1.11 Regras de funcionamento / conduta dos espaços.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

1º período
Responsabilidade e
empenho

Espírito crítico

Ao longo do ano
letivo
Organização e
métodos de trabalho

1.1.12 Sensibilização para participação em diferentes tipos
de projetos.
1.1.13 Participação em projectos/ atividades da escola:
planificação, consecução e avaliação.
Respeito por si e
1.1.14 Plano de segurança da Escola.
pelos outros
1.1.15 Projeto Eco - escolas
1.2. Símbolos de Identidade Nacional
1.2.1. Bandeira, Hino, …
1.2.2. O Cidadão, a Nacionalidade, …
1.2.4. A Comunidade Europeia.
Cooperação
B) SAÚDE
1. Educar para a Saúde
1.1. Hábitos de higiene pessoal
C) EDUCAÇÃO SEXUAL
Trabalhos realizados
1. Educar para a Sexualidade
Áreas temáticas e atividades a desenvolver de acordo com a
planificação do projecto PES elaborado no início do ano.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

2º e 3º período

Ao longo do ano
letivo

Trabalho individual; Trabalho de pares /grupo; Debates; Reflexões
escritas / questionários; ocorrências fora da aula; Observação
direta; Grelhas de auto e de heteroavaliação.
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PLANO CURRICULAR – FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO - 6.º ano
CONTEÚDOS
A) CIDADANIA
1. Educar para as Relações Interpessoais
1.1. Escola
1.1.1. Regulamento Interno (Direitos e Deveres dos alunos /
Associação de Estudantes)
1.1.2. Estatuto do Aluno
1.1.3. Turma (Delegado / Subdelegado / Delegado do
Ambiente)
1.1.4. Diretor de Turma (Competências…)
1.1.5. Perfil de Interesses (aluno)
1.1.6. Assembleia de Turma (Funcionamento / Eleição de
elementos responsáveis / Ata)
Este será um instrumento primordial de participação
democrática e de promoção dos valores de cidadania.
1.1.7. Viver com os outros.
1.1.8. Situações de conflito.
1.1.9. Violência.
1.1.10 Métodos de estudo.
1.1.11 Regras de funcionamento / conduta dos espaços.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

1º período
Responsabilidade e
empenho

Espírito crítico

Organização e
métodos de trabalho

1.1.12 Sensibilização para participação em diferentes tipos
de projetos.
1.1.13 Participação em projectos/ atividades da escola:
planificação, consecução e avaliação.
Respeito por si e
1.1.14 Plano de segurança da Escola.
pelos outros
B) SAÚDE
1. Educar para a Saúde
1.1. Alimentação
1.1.1. Alimentação equilibrada
1.1.2. Desvios alimentares: Anorexia, Bulimia, …
Cooperação
1.2.3. Obesidade / Fome
C) EDUCAÇÃO SEXUAL
1. Educar para a Sexualidade
Áreas temáticas e atividades a desenvolver de acordo com a
planificação do projecto PES elaborado no início do ano.
D) RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL
Trabalhos realizados
1. Educar o consumidor
1.1. Consumismo
1.2. Publicidade
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

Ao longo do ano
letivo

2º e 3º período

Ao longo do ano
letivo

Trabalho individual; Trabalho de pares /grupo; Debates; Reflexões
escritas / questionários; ocorrências fora da aula; Observação
direta; Grelhas de auto e de heteroavaliação.
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PLANO CURRICULAR – FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO - 7.º ano
CONTEÚDOS
A) CIDADANIA
1. Educar para as Relações Interpessoais
1.1. Escola
1.1.1. Regulamento Interno (Direitos e Deveres dos alunos /
Associação de Estudantes)
1.1.2. Estatuto do Aluno
1.1.3. Turma (Delegado / Subdelegado / Delegado do
Ambiente)
1.1.4. Diretor de Turma (Competências…)
1.1.5. Perfil de Interesses (aluno)
1.1.6. Assembleia de Turma (Funcionamento / Eleição de
elementos responsáveis / Ata)
Este será um instrumento primordial de participação
democrática e de promoção dos valores de cidadania.
1.1.7. Viver com os outros.
1.1.8. Situações de conflito.
1.1.9. Violência.
1.1.10 Métodos de estudo.
1.1.11 Regras de funcionamento / conduta dos espaços.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

1º período
Responsabilidade e
empenho

Espírito crítico

Ao longo do ano
letivo
Organização e
métodos de trabalho

1.1.12 Sensibilização para participação em diferentes tipos
de projetos.
1.1.13 Participação em projectos/ atividades da escola:
planificação, consecução e avaliação.
Respeito por si e
1.1.14 Plano de segurança da Escola.
pelos outros
1.1.15 Projeto Eco-escolas
B) SAÚDE
1. Educar para a Saúde
1.1. Hábitos de higiene pessoal (quando for necessário).
1.2. Alimentação
Cooperação
1.2.1. A alimentação da comunidade onde vives
1.2.2. Alimentação de outros países com representação em
Portugal.
Trabalhos realizados
C) EDUCAÇÃO SEXUAL
1. Educar para a Sexualidade
Áreas temáticas e atividades a desenvolver de acordo com a
planificação do projecto PES elaborado no início do ano.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

2º e 3º período

Ao longo do ano
letivo

Trabalho individual; Trabalho de pares /grupo; Debates; Reflexões
escritas / questionários; ocorrências fora da aula; Observação
direta; Grelhas de auto e de heteroavaliação.
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PLANO CURRICULAR – FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO - 8.º ano
CONTEÚDOS
A) CIDADANIA
1. Educar para as Relações Interpessoais
1.1. Escola
1.1.1. Regulamento Interno (Direitos e Deveres dos alunos /
Associação de Estudantes)
1.1.2. Estatuto do Aluno
1.1.3. Turma (Delegado / Subdelegado / Delegado do
Ambiente)
1.1.4. Diretor de Turma (Competências…)
1.1.5. Perfil de Interesses (aluno)
1.1.6. Assembleia de Turma (Funcionamento / Eleição de
elementos responsáveis / Ata)
Este será um instrumento primordial de participação
democrática e de promoção dos valores de cidadania.
1.1.7. Viver com os outros.
1.1.8. Situações de conflito.
1.1.9. Violência.
1.1.10 Métodos de estudo.
1.1.11 Regras de funcionamento / conduta dos espaços.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

1º período
Responsabilidade e
empenho

Espírito crítico

Ao longo do ano
letivo
Organização e
métodos de trabalho

1.1.12 Sensibilização para participação em diferentes tipos
de projetos.
1.1.13 Participação em projectos/ atividades da escola:
planificação, consecução e avaliação.
Respeito por si e
1.1.14 Plano de segurança da Escola.
pelos outros
1.1.15 Projeto Eco-escolas
B) SAÚDE
1. Educar para a Saúde
1.1. Hábitos de higiene pessoal (quando for necessário).
C) RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL
Cooperação
1. Educar o consumidor
1.1 Consumismo, publicidade, modas e aparências
D) EDUCAÇÃO SEXUAL
Trabalhos realizados
1. Educar para a Sexualidade
Áreas temáticas e atividades a desenvolver de acordo com a
planificação do projecto PES elaborado no início do ano.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CALENDARIZAÇÃO

2º e 3º período

Ao longo do ano
letivo

Trabalho individual; Trabalho de pares /grupo; Debates; Reflexões
escritas / questionários; ocorrências fora da aula; Observação
direta; Grelhas de auto e de heteroavaliação.
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PLANO CURRICULAR – FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO – 9º ANO
ÁREAS NUCLEARES
A) CIDADANIA
1. Educar para as Relações Interpessoais
1.1. Escola
1.1.1. Regulamento Interno (Direitos e Deveres dos alunos / Associação de Estudantes)
1.1.2. Estatuto do Aluno
1.1.3. Turma (Delegado / Subdelegado / Delegado do Ambiente)
1.1.4. Diretor de Turma (Competências…)
1.1.5. Perfil de Interesses (aluno)
1.1.6. Assembleia de Turma (Funcionamento / Eleição de elementos responsáveis /
Ata)
1.2. Símbolos de Identidade Nacional
1.2.1. Bandeira, Hino, …
1.2.2. O Cidadão, a Nacionalidade, …
1.2.3. A Comunidade Europeia
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)
B) SAÚDE
1. Educar para a Saúde
1.1. Hábitos de higiene pessoal
1.2. Alimentação
1.2.1. A alimentação da comunidade onde vives
1.2.2. Alimentação equilibrada
1.2.3. Desvios alimentares: Anorexia, Bulimia, …
1.2.4. A imagem do corpo
1.2.5. Obesidade / Fome
1.3. Tabagismo, Alcoolismo e Drogas
C) EDUCAÇÃO SEXUAL
1. Educar para a Sexualidade
1.1. Melhor compreensão das diferenças entre sexos
1.2. Atitudes, valores e comportamentos
1.3. Igualdade de direitos entre sexos
1.4. Doenças sexualmente transmissíveis
1.5. Perigos da gravidez precoce
1.6. Aborto
D) RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOCIAL
1. Educar para o ambiente
1.1. Equilíbrio ambiental
1.2. Preservação do ambiente / Prevenção de incêndios
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1.3. Alteração de hábitos que prejudicam o Meio Ambiente
1.4. Recuperação do património ambiental
2. Educar o Consumidor
2.1. Publicidade
3. Educar para a vida ativa
3.1. Prestígio das profissões
3.2. Procurar um emprego
3.3. Carta de candidatura e sua elaboração
3.4. Curriculum Vitae
3.5. Entrevista para um emprego
3.6. Saídas profissionais
E) VALORES HUMANOS
1. Direitos Humanos
1.1. Declaração Universal dos Direitos Humanos
1.2. Discriminação / Solidariedade
1.2.1. Racismo / Xenofobia
1.2.2. Organizações de solidariedade
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FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO - 9º ANO
Critérios de avaliação
PERCENTAGEM

Consciência cívica e moral

25%

Responsabilidade

25%

Empenho

25%

Respeito por si e pelos outros

25%

TOTAL

100%

Respeito por si e pelos
outros

Empenho

Responsabilidade

Consciência cívica e
moral

PARÂMETROS

25%

25%

25%

25%

Nunca revelou consciência cívica e moral

1

Raramente revelou consciência cívica e moral

2

Revelou algumas vezes consciência cívica e moral

3

Revelou consciência cívica e moral

4

Revelou sempre consciência cívica e moral

5

Nunca foi responsável

1

Raramente foi responsável

2

Foi algumas vezes responsável

3

Foi responsável

4

Foi sempre muito responsável

5

Nunca foi empenhado

1

Raramente foi empenhado

2

Foi algumas vezes empenhado

3

Foi empenhado

4

Foi sempre muito empenhado

5

Nunca revelou respeito por si e pelos outros

1

Raramente revelou respeito por si e pelos outros

2

Revelou algumas vezes respeito por si e pelos outros

3

Revelou respeito por si e pelos outros

4

Revelou sempre respeito por si e pelos outros

5
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FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO
|5º,6º,7º,8º|

Domínio

Critérios de avaliação

Instrumentos de
Avaliação

%

Responsabilidade e empenho.
Espírito Crítico.
Organização e método de trabalho.
SABER SER
Atitudes e Valores

20%
10%
Observação direta

15%

Respeito por si e pelos outros.

15%

Cooperação.
Fichas de auto e de
heteroavaliação

10%

70%
SABER
Conhecimentos
adquiridos
SABER FAZER
Capacidades e
Aptidões

Realização de trabalhos individuais
/de pares /de grupo.
Capacidade de comunicação oral e
escrita.

Grelhas diversas
correção

de
30%

30%
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ANEXO 9 (Projeto Curricular do Agrupamento)

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLMEIAS

Oficin’ARTE
Um projeto para a educação artística dos alunos de 5.º ano

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE COLMEIAS
Ano letivo de 2018 / 2019

1.º PERÍODO
TEMA I – ARTE CLÁSSICA



PINTURA
Enquadramento histórico, artistas clássicos e contemporâneos e obras marcantes
Pintura rupestre - Lascaux, Altamira, Foz Côa
Pintura egípcia - gravuras fúnebres
Pintura renascentista - Da Vinci, Rafael, …
Pintura contemporânea - Picasso, Dali, Van Gogh, Miró, …
Panóplia de materiais utilizados
A Arte Urbana – os exemplos de Lisboa, Amadora e Leiria, entre outros
Pintura no chão: rua e casas de banho
Desenhos de dupla interpretação
A ilusão de ótica: Escher



ESCULTURA
Enquadramento histórico, artistas clássicos e contemporâneos e obras marcantes
Pré-história: as Vénus
Egito, Grécia, Roma: esculturas religiosas e de heróis
Renascimento: Miguel Ângelo
Soares dos Reis, Rodin, Giovanni Strazza, Abílio Febra
Panóplia de materiais utilizados (bronze, mármore, ferro, …)
Instalações: Joana Vasconcelos
Esculturas na areia



ARQUITETURA
Enquadramento histórico: arquitetura neolítica, egípcia, grega, islâmica, romana, idade
média, renascentista, barroca e moderna
Autores clássicos e contemporâneos - Niemeyer, Frank Lloyd Wright, Gaudi
Arquitetura urbana: prédios e arranha-céus
Decoração de interiores: escadas e móveis
 ATIVIDADES
PINTURA
 Elaboração de um cartão com o nome do aluno, substituindo uma letra por um
desenho identificativo da sua personalidade

 Elaboração de um logótipo identificativo da turma
 Jogo ‘Pictionary’
 Pintura de telhas subordinada ao tema ‘Janelas do meu País’
 Elaboração de um calendário com imagens de cada aluno sob os meses do ano
 Jogo “Onde está o Wally?” e “Encontra o gato na imagem”
ESCULTURA
 Realização de presépios com latas, plásticos e afins
 Escultura de um animal / busto / boneco / objeto em barra de sabão
 Personagem / elementos de histórias de ficção feitas em garrafas de plástico
 Colocação da estrutura de uma de uma árvore nua cujas folhas, colocadas à
disposição dos diversos elementos da comunidade educativa, deverão ser
preenchidas com mensagens destes para alguém da sua escolha, e nos seus
ramos colocadas. Deste modo, a árvore cobrir-se-á, desenhando uma copa. No
final da atividade, essas mensagens serão entregues aos destinatários.
ARQUITETURA
 Pesquisa sobre uma obra arquitetónica e apresentação à turma – preenchimento
de uma ficha-guião fornecida previamente com a informação pretendida
 Criar um desenho-projeto de um “prédio do futuro”

2.º PERÍODO
TEMA II: “A 7.ª ARTE”


FOTOGRAFIA
Enquadramento histórico
Mostra de fotos premiadas
O Photoshop
Ilusão de ótica



CINEMA
Enquadramento histórico e personagens marcantes – Irmãos Lumière, Hollywood, filme
mudo e filme sonoro, 007, Charlot, …
Efeitos especiais – o pano verde, vidros de açúcar, duplos
Ilusão de ótica
Cinema de animação – Walt Disney (Mickey); interação pessoas/bonecos animados
Animais no cinema: Lassie, Rex, Flipper, Skippy, Mr. Ed, Sam the dog



TEATRO
Enquadramento histórico
Tipos de Teatro: musicais, revista, drama, comédia, …
Autores (Gil Vicente, Shakespeare) e personagens marcantes (Romeu e Julieta, …)
Projeção de voz
Expressões faciais e corporais - expressão de sentimentos
Cenários e Adereços
 ATIVIDADES
FOTOGRAFIA
 Trazer uma foto livre. Comentar a escolha, etc.
 Concurso de fotografia inter-turmas – exterior. Cada grupo tem direito a
apresentar duas fotografias que serão expostas e votadas (1.º, 2.º e 3.º lugar)
pelas outras turmas
CINEMA
 Realização de um sketch com guião elaborado pelos alunos
TEATRO
 Expressões faciais (Fúria, Alegria, Espanto, Medo) – concurso de fotografias
 Jogos de Mímica
 Teatralização de anedotas
 Ensaio de excertos da peça “O Cronómetro” de Rod Serling

3.º PERÍODO
TEMA III: “ARTES DO ESPETÁCULO”


MÚSICA
Enquadramento histórico, autores, intérpretes e obras marcantes – património nacional e
internacional - Amália, Zeca Afonso, Salvador Sobral, Miguel Araújo, … Beatles, Elvis
Presley
Instrumentos clássicos, alternativos e instrumentos do quotidiano
Géneros musicais – clássica, étnica, folclore, pop/rock, rap, flamenco, metal, dança
(quizomba, disco, …), fado, hip-hop, …



DANÇA
Modalidades (ballet, dança de salão, street dance, …)



ENTRETENIMENTO


Magia



Circo

 ATIVIDADES
MÚSICA
 Ensaio de uma música com letra elaborada pelos alunos, subordinada ao tema
‘O Prazer de Ler’
DANÇA
 Aprendizagem de alguns passos do Cha-cha-cha
 Ensaio de uma música de hip-hop
ENTRETENIMENTO
 Ensaio de um sketch de um número de magia

Em estudo:
Possibilidade de visitar a Exposição de Joana Vasconcelos em Serralves
Aula de Expressão Plástica orientada por um artista da área
Workshop de dança orientada por uma professora especializada

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PERCENTAGENS

Planificação anual de Oficin´ARTE – 6º Ano – 2018/2019

Domínios

Competências / Conteúdos

*Peças teatrais
*Danças rítmicas
*Desenho livre

Experimentação
e criação;

Recursos

Técnicas

Computador/
Net
Youtube

Estilos

Folhas A4 – A3

Participação
individual/grupo

Cartolinas

Calendari
zação

Avaliação
(modalidades e
instrumentos)

Avaliação
Final de
Período:
atribuição de
níveis (1 a 5)

*Pintura
*Publicidade
*Danças tradicionais portuguesas
(Grupos de Folclore)
*Entretenimento

Modos de
Interpretação

*Conto (história)

*Pintura (várias técnicas/estilos)
*Quadras, pensamentos

Sentido de
responsabilidade
Estimulo à
criatividade múltipla

*Origamis

Auto-estima
*Leituras/Declamação de textos
e/ou poesia (espaço biblioteca) Desinibição
*Criação de pequenas peças
teatrais para interpretação de Cooperação
pequenos grupos
Partilha
*Criação de fato/máscara
carnavalesca
Controle de
*Desfile
sentimentos/emoções
*Jogos de tabuleiro/outros
*Criação de peças teatrais
inéditas

Rigor/destreza

*Fotografia

Estética

*Videografia
*Escultura (materiais diversos)
*Desenho temático
(comemorações)

Observação
direta na aula.

Material de
desenho e
pintura diversa
Espaço de aula

*Leitura individual/pares
*Desenho temático
(comemorações)

1º Período

Noção de tempoespaço

Participação
em atividades
escolares.

Idem (1º Per.)
Materiais de
corte e colagem

Registo em
Ficha
Individual de
Aluno.

Cartão
Diversos
materiais
reciclados
Telemóveis
Aparelhagem
sonora (escola)

Auto e hétero
avaliação no
2º Período final de cada
período.

Câmara de
filmagem/
iPad´s

Tipo
de
participação
nas atividades
escolares.

Materiais para
escultura
(argila, gesso,
outros)

Grelha Excel

Concentração

Enriquecimento/Valor
*Desfile em passerelle (modelos) ização pessoal
*Pintura

*Peças Teatrais
*Jogos Tradicionais
*Dança rítmica (estilo livre)
individual/pares
*Canto
*Participação no encerramento
do ano letivo.

Contribuição para o
crescimento em
harmonia

Idem (1º e 2º
Período)

3º Período

Domínios

Competências / Conteúdos
----

Recursos

Calendariz
ação

----

Observação
direta

*Representação de peças teatrais.
*Danças rítmicas
(individual/grupo).
*Desenho livre sobre várias
temáticas (comemorações).

Ao longo
do ano
letivo e
nas
diferentes
temáticas
abordadas

*Pintura das criações artísticas
(desenho/outras).

Interpretação e
comunicação

*Interpretação de temas
tradicionais Portugueses
(canto/dança) – Folclore
Português.
*Participação na passerelle.
*Vivenciar os jogos tradicionais
portugueses (individual/pares).
*Criação de peças (escultura).
*Interpretação de textos/outros.
*Participação em atividades
escolares.
** Visionamento comentado de
pequenos vídeos sobre algumas das
temáticas a abordar e/ou a
trabalhar pela turma.
** Espaço de análise/debate/crítica
sobre as diversas temáticas
estudadas/apresentadas.

Apropriação e
Reflexão

** Após análise, reflexão/seleção
dos trabalhos práticos e/ou teóricos
realizados individualmente e/ou por
pares.
** Apresentação de novas
abordagens/modos de atuação para
os temas propostos.

Avaliação
(modalidades e
instrumentos)

Registo em
Ficha
Individual de
Aluno
Auto e hétero
avaliação no
final de cada
período.
Tipo
de
participação
nas
atividades
escolares.
Grelha Excel

----

----Observação
direta.

Ao longo
do ano
letivo e
nas
diferentes
temáticas
abordadas

Registo em
Ficha
Individual de
Aluno.
Auto
e
hétero
avaliação no
final de cada
período.

**Comparar criticamente
modelos/estilos/materiais
utilizados/trabalhados.

Tipo
de
participação
nas
atividades
escolares.

**Exposição de trabalhos.

Grelha Excel

**Investigar novas temáticas

1. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS

A avaliação das aprendizagens dos alunos compreende as modalidades de avaliação formativa
e avaliação sumativa. A avaliação é contínua e sistemática e tem ainda uma função
formativa/diagnóstica, permitindo ao professor, ao aluno e demais intervenientes no processo
educativo obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao
ajustamento de processos e de estratégias.
A avaliação formativa deve exercer-se de forma a permitir captar a evolução do aluno, no
que respeita aos trabalhos produzidos e aos processos utilizados nessas produções.
A avaliação sumativa, para além das atividades próprias que possa envolver, deve ter em conta
os dados da avaliação contínua anteriormente referidos.
Para que a avaliação seja eficaz, há que planificar com rigor, estabelecendo para cada
trabalho ou projeto metas precisas, de modo que os referenciais de avaliação se articulem com as
competências a desenvolver pelos alunos.
No processo de avaliação, sugere-se que os trabalhos desenvolvidos sejam expostos e
analisados em conjunto, perante todos os intervenientes. Desta forma, nesse período de discussão,
e através de críticas devidamente aferidas pelos objetivos estabelecidos no programa, ou relativos
a cada trabalho ou projeto, será possível clarificar os termos de cada motivação e a perspetiva em
que assentaram a pesquisa e a experimentação.
Antes dessa análise, deverá o professor esclarecer os alunos do método a seguir e dos critérios
de avaliação a observar, deixando sempre em aberto a possibilidade de existência de aspetos
e/ou situações não previstos. Esta prática não é, de forma nenhuma, impeditiva da relação
individual que o professor estabelecerá com cada aluno no decorrer dos trabalhos. Trata-se, antes,
de um método complementarmente decisivo, pois suscita comparações clarificantes, o diálogo e
a desinibição, além de marcar a responsabilidade individual perante o grupo.

1.1 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PERCENTAGENS

Os referenciais de avaliação a seguir apresentados são observáveis ao longo da aprendizagem
prevista para cada período letivo.

Assim, pretende-se avaliar, global ou pontualmente, os

seguintes aspetos de formação, evolução e práticas de aprendizagem em termos de ‘saber’,
‘saber-fazer’ e ‘saber-ser’:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PERCENTAGENS

1

ANEXO 10 (Projeto Curricular do Agrupamento)

ANO LETIVO 2018/2019
COMPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES
DESEMPENHO EXERCÍCIO DE CARGOS / FUNÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS / PROGRAMAS / ATIVIDADES
EQUIPAS E PROFESSORES RESPONSÁVEIS / DINAMIZADORES DE CLUBES / MODALIDADES

Documento do Diretor do Agrupamento

1

DEPARTAMENTOS CURRICULARES – Nº TOTAL DE DOCENTES COM SERVIÇO LETIVO OU EQUIPARADO ATRIBUÍDO
[Docentes sem turma + Docentes com grupo/turma + Docentes com Apoios Educativos (1º Ciclo) + Docentes com Dispensa da Componente letiva]

Departamento Curricular

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Nº de
Docentes do
Grupo 910
(Ed. Especial)
Com Dispensa Com Com Dispensa Com
Sem
Com Sem Com Sem
grupo
CL
Turma Apoio
CL
Turma Turma Turma Turma Alunos Alunos

Nº de Docentes
do Pré

Nº de
Docentes do 1º Ciclo

Nº de Docentes
do 2º Ciclo

Nº de
Docentes do
3º Ciclo

10

Nº Total de
docentes

10

1º CICLO

21

4

0

25

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

4

0

4

0

8

EXPRESSÕES

5

0

6

0

11

3+2
(GR
120)

0

8

0

13

4

1
(Diretor)

8

0

13

LÍNGUAS
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOTAIS

Documento do Diretor do Agrupamento

10

0

21

4

0

18

1

26

0

8

0

8

8

0

88

2

DEPARTAMENTOS CURRICULARES – DOCENTES COM GRUPOS / TURMAS ATRIBUÍDAS

Departamento Curricular

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Nº de Docentes Nº de Docentes Nº de Docentes Nº de Docentes
do Pré
do 1º Ciclo
do 2º Ciclo
do 3º Ciclo

Nº de Docentes
do Grupo 910
(Ed. Especial)

10

1º CICLO

Nº Total de
docentes
10

21

21

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

4

4

8

EXPRESSÕES

5

6

11

3 + 2 (GR 120)

8

13

5

8

13

LÍNGUAS
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOTAIS

Documento do Diretor do Agrupamento

10

21

19

26

8

8

8

83

3

DEPARTAMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Coordenadora do Departamento Curricular
JARDIM DE INFÂNCIA
Jardim de Infância de Agodim

São Vala
NOME DO(A) EDUCADOR(A)

Filomena Alexandra Pereira Marques Sepodes
Susana Margarida Marques Cerejeira Silva Vieira

Jardim de Infância de Bidoeira de Cima

Maria Helena Silva Sintra
Maria Gabriela Rodrigues Costa Afonso

Jardim de Infância de Boa Vista

Maria da Conceição Correia Vala
Lúcia da Conceição Gomes Neves

Jardim de Infância da Bouça

Maria da Conceição dos Santos Neves

Jardim de Infância de Colmeias

Paulo José Ventura Dias

Jardim de Infância da Mata

Elisabete Manuela da Silva Pires Alago Macena

Jardim de Infância de Milagres

Maria João Marques Coelho Gil

Documento do Diretor do Agrupamento
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DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Jardim de Infância

Sala

Grupo

Filomena Alexandra Pereira M. Sepodes

1

1

Maria Gabriela Rodrigues Costa Afonso

1

1

Maria Helena Silva Sintra

2

2

Susana Margarida Marques C. Silva

3

3

Maria Conceição Correia Vala

1

1

Lúcia da Conceição Gomes Neves

2

2

Jardim de Infância de Bouça

Maria da Conceição dos Santos Neves

1

1

Jardim de Infância de Colmeias

Paulo José Ventura Dias

1

1

Jardim de Infância de Mata

Elisabete Manuela da Silva P. A. Macena

1

1

Jardim de Infância de Milagres

Maria João Marques Coelho Gil

1

1

Jardim de Infância de Agodim

Jardim de Infância de Bidoeira Cima

Educador Titular de Turma

Jardim de Infância de Boa Vista

Documento do Diretor do Agrupamento
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DO 1º CICLO
Coordenadora do Departamento Curricular
ESCOLA DO 1º CICLO
EB1 Agodim
EB1 Agodim
EB1 Agodim
EB1 Bidoeira de Cima
EB1 Bidoeira de Cima
EB1 Bidoeira de Cima
EB1 Bidoeira de Cima
EB1 Boa Vista
EB1 Boa Vista
EB1 Bouça
EB1 Bouça
EB1 Colmeias
EB1 Colmeias
EB1 Colmeias
EB1 Machados
EB1 Machados
Documento do Diretor do Agrupamento

Leonor Pereira
NOME DO(A) PROFESSOR(A)

Rosália Maria Pereira Ferreira
Sandra Maria Videira Gomes
Miquelina de Sousa Sidrónio
Maria de Fátima Ferreira Rufino da Silva
Maria Adelina Leitão Rodrigues
Sílvia Margarida Teixeira Félix N. Abreu
Cláudia Margarida Lopes dos S. Ferreira
José Nuno dos Santos Carvalheiro
Ana Susana Mestre Estevens de Almeida
Hélder Manuel Roda dos Santos
Ângela Filomena Almeida Rodrigues
Helena Paula Neves Mota
Leta Maria da Fonseca Marto
Carla Francelina Rodrigues Valentim Rosário
Lucília da Silva Rato de Sousa
Filomena Maria Antunes Monteiro Loureiro

6

ESCOLA DO 1º CICLO
EB1 Mata
EB1 Mata
EB1 Milagres
EB1 Milagres
EB1 Alcaidaria

NOME DO(A) PROFESSOR(A)
Maria Margarida Cabral de Almeida
Teresa de Jesus Pinto Tavares
Maria Arminda da Graça Lopes
Isabel Maria Rodrigues
Elisete de Sousa

DISTRIBUIÇÃO SERVIÇO DOCENTE – 1º CICLO
APOIOS EDUCATIVOS
Maria Leonor de Jesus Pereira
APOIO EDUCATIVO (1º Ciclo)

José Mateus Miragaia Dinis
Carlos Alberto da Silva Sousa
Corina Vieira Ribeiro Ferreira

Documento do Diretor do Agrupamento
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DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO – 1º CICLO
Professor Titular de Turma

Escola do 1º CEB de Agodim

Turma

Anos de escolaridade

Miquelina de Sousa Sidrónio

1

1º, 2º

Sandra Maria Videira Gomes

2

2º, 3º

Rosália Maria Pereira Ferreira

3

4º

Maria de Fátima Ferreira Rufino

1

1º

Sílvia Margarida T. F. N. Abreu

2

2º

Cláudia M. Lopes Santos Ferreira

3

3º, 4º

Maria Adelina Leitão Rodrigues

4

4º

Ana Susana Mestre E. Almeida

1

3º

José Nuno dos S. Carvalheiro

2

4º

Hélder Manuel Roda dos Santos

1

1º, 2º

Ângela Filomena A. Rodrigues

2

3º, 4º

Helena Paula Neves Mota

1

1º, 2º, 4º

Carla Francelina R. V. Rosário

2

2º, 3º

Leta Maria da Fonseca Marto

3

3º, 4º

Escola do 1º CEB de Bidoeira de Cima

Escola do 1º CEB de Boa Vista

Escola do 1º CEB de Bouça

Escola do 1º CEB de Colmeias

Documento do Diretor do Agrupamento
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Professor Titular de Turma

Turma

Anos de escolaridade

Lucília da Silva Rato de Sousa

1

1º

Filomena Maria A. M. Loureiro

2

2º

Teresa de Jesus Pinto Tavares

1

1º, 3º

Maria Margarida Cabral Almeida

2

2º, 4º

Elisete Sousa

1

2º

Isabel Maria Rodrigues

1

1º, 4º

Maria Arminda da Graça Lopes

2

3º, 4º

Escola do 1º CEB de Machados

Escola do 1º CEB de Mata

Escola do 1º CEB de Milagres

Documento do Diretor do Agrupamento
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Coordenador do Departamento Curricular
Disciplina
Historia e Geografia de Portugal
EMRC
História
Geografia

Documento do Diretor do Agrupamento

Cristina Marques

Nome
Maria Deolinda Queiroz Laranjeira
Eduardo Manuel Batista de Sousa
Teresa Maria Fouto Oliveira
Franca Maria Quitério Santos
Cristina Isabel Carvalho Marques
Carla Isabel Barata Neves
Sónia Cristina Dionísio Santos
Paula Cristina Samagaio Cardoso

Grupo
200
200
200
290
400
400
420
420

10

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE EXPRESSÕES
Coordenadora do Departamento Curricular
Disciplina
Educação Visual e Tecnológica
Educação Musical

Educação Física

Educação Tecnológica
Educação Visual

Marina Cardoso

Nome
Paula Cristina S. M.C. Oliveira
Suzana de Jesus Gil Marques
Carlos Manuel Cruz de Oliveira
Maria Celeste Gomes da Silva Frazão
Marina Maria de Faria Cardoso
Francisco Manuel Duarte Mendes
Sandra Isabel Teixeira Dinis
Gonçalo Miguel Pais Barreto
Natália da Conceição Gonçalves Soares **
Isabel do Rosário Nogueira
Solange Mendes dos Santos

Grupo
240
240
250
250
260
620
620
620
530
600
600

** Temporariamente substituída pela docente Fátima da Conceição Antunes Pires Cardoso

Documento do Diretor do Agrupamento
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DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS
Coordenadora do Departamento Curricular
Disciplina
Português

Francês

Inglês

Documento do Diretor do Agrupamento

Cristina Cardoso

Nome
Bernardete Afonso Francisco
Cristina Isabel Arriaga Cortesão Cardoso
Adelaide da Conceição Gaspar
Graça Maria Domingues Morgado
Alexandra Catarina Leal da Silva
Pedro Nuno da Conceição dos Santos Marques
Ana Cristina Ribeiro Oliveira
Carla Sofia Vieira Silva
Cláudia Sofia Sousa M. Mota
Elsa Maria Mendes R. Mateus
Cláudia Sílvia Gago Lisboa Lopes
Catia Cristina Nogueira Moreira
Liliana Margarida de Carvalho Martins

Grupo
300
300
300
320
320
220
220
220
330
330
330
120
120

12

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
Coordenadora do Departamento Curricular
Disciplina

Matemática

Físico-Química
Biologia e Geologia
TIC

Documento do Diretor do Agrupamento

Sandra Figo

Nome
Fernando Paulo Mateus Elias (Diretor - sem turma)
Ana Isabel Ferreira Vieira
Maria do Céu Carvalho
Célia Henriques David da Costa Alves
Sandra Catarina Ferreira Pragosa
Maria Helena Rodrigues Esteves Madureira
Sandra Renata Paiva Figo
Nuno Ricardo dos Santos Fernandes
Ondina Paulo Monteiro Rosa
Maria Cláudia Sousa da Mota Barbosa
Domingos Adão Pereira Mendes
Ana Rosa Dias Couto
Heitor Emanuel Órfão Simões
Natacha Maria Godinho Soares

Grupo
230
230
230
230
230
500
500
500
510
510
520
520
550
550

13

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Coordenadora do Departamento
Disciplina

Educação Especial

Documento do Diretor do Agrupamento

Catarina Carreira

Nome
Maria Helena do Nascimento Rosa
Clotilde Carreira António Mónico
Catarina Luísa Costa Carreira
Natália Maria Manso
Antónia Maria Fontes Batista
Paulo José Monteiro de Almeida Martins
Orlando Oliveira Pereira
Sandra Paula Carvalho Teixeira

Grupo
910
910
910
910
910
910
910
910

14

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DESIGNAÇÃO DAS ESTRUTURAS

REPRESENTANTES

Diretor

Fernando Elias

Departamento curricular da educação pré-escolar

São Vala

Departamento curricular do 1º ciclo do ensino básico

Leonor Pereira

Departamento curricular de Línguas

Cristina Cardoso

Departamento curricular de Ciências Sociais e Humanas

Cristina Marques

Departamento curricular de Matemática e Ciências Experimentais

Sandra Figo

Departamento curricular de Expressões

Marina Cardoso

Coordenador do 2º e 3º Ciclos de escolaridade

Elsa Mateus

Departamento de Educação Especial

Catarina Carreira

Coordenadora da Biblioteca

Cláudia Mota

Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola + Projetos
Coordenador da Equipa de Autoavaliação

Gonçalo Barreto
TOTAL

Documento do Diretor do Agrupamento

Ana Couto

12
15

COORDENAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES (2º e 3º Ciclos)

Departamentos Curriculares

Nome do(a) Coordenador(a)

Línguas

Cristina Cardoso

Ciências Sociais e Humanas

Cristina Marques

Matemática e Ciências Experimentais
Expressões

Documento do Diretor do Agrupamento

Sandra Figo
Marina Cardoso

16

COORDENAÇÃO DOS SUBDEPARTAMENTOS CURRICULARES (2º e 3º Ciclos)
Disciplinas

Nome do(a) Coordenador(a)

Ciências Naturais

Adão Mendes

Educação Musical

Carlos Oliveira

Educação Visual/Educação Tecnológica (2º e 3º Ciclos)
Físico-Química
Francês
Geografia
Inglês

Suzana Marques
Ondina Rosa
Graça Morgado
Sónia Santos
Pedro Marques

(Só há coordenação nos Subdepartamentos Curriculares com dois ou mais docentes)

Documento do Diretor do Agrupamento
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DESEMPENHO DE CARGOS / FUNÇÕES
DIRETORES E DIRETORAS DE TURMA
2º CICLO

Documento do Diretor do Agrupamento

TURMA

DIRETOR(A) DE TURMA

5ºA

Deolinda Laranjeira

5ºB

Eduardo Sousa

5ºC

Célia Alves

5ºD

Carlos Oliveira

6ºA

Celeste Frazão

6ºB

Céu Carvalho

6ºC

Ana Vieira

6ºD

Ana Oliveira
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DIRETORES E DIRETORAS DE TURMA
3º CICLO

Documento do Diretor do Agrupamento

TURMA

DIRETOR(A) DE TURMA

7ºA

Ana Couto

7ºB

Carla Sofia

7ºC

Sónia Santos

8ºA

Nuno Fernandes

8ºB

Elsa Mateus

8ºC

Sandra Dinis

8ºD

Isabel Nogueira

9ºA

Ondina Rosa

9ºB

Adelaide Gaspar

9ºC

Adão Mendes
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DESEMPENHO DE CARGOS / FUNÇÕES – COORDENAÇÃO DE PROJETOS / PROGRAMAS / OUTROS
CARGO / FUNÇÃO

NOME DO(A) DOCENTE

Coordenadora da Biblioteca / Professor(a) Bibliotecária

Cláudia Mota

Coordenadora dos Diretores de Turma

Elsa Mateus

Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola + Projetos
Coordenador da Equipa GTIC/PTIC
Coordenador do Programa de Orientação e Informação “Vamos ajudar-te!”
Coordenador do Programa Parlamento dos Jovens

Ana Couto
Heitor Simões
Pedro Claro (Psicólogo)
Sónia Santos

Coordenadora das Seções Europeias em Língua Francesa (SELF)

Graça Morgado

Coordenadora do Clube Europeu

Graça Morgado

Coordenadora do Desporto Escolar
Coordenadora do Plano Nacional de Leitura (PNL)
Coordenadora do Projeto Eco Escolas
Coordenadora do Projeto Promoção e Educação para Saúde
Coordenadora do Secretariado de Exames

Documento do Diretor do Agrupamento

Sandra Dinis
Adelaide Gaspar
Ondina Rosa
Ana Couto
Cláudia Barbosa
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DESEMPENHO DE CARGOS / FUNÇÕES - COORDENADORES DE ESTABELECIMENTO (Jardins de Infância do Agrupamento)
JARDIM DE INFÂNCIA

COORDENADOR(A) DE ESTABELECIMENTO

Jardim de Infância de Agodim

Filomena Alexandra Pereira M. Sepodes

Jardim de Infância de Bidoeira

Susana Margarida Marques C. Silva Vieira

Jardim de Infância de Boa Vista

Lúcia da Conceição Gomes Neves

Jardim de Infância de Bouça

Maria da Conceição dos Santos Neves

Jardim de Infância de Colmeias

Paulo José Ventura Dias

Jardim de Infância de Mata

Elisabete Manuela da Silva P. A. Macena

Jardim de Infância de Milagres

Maria João Marques Coelho Gil

Documento do Diretor do Agrupamento
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DESEMPENHO DE CARGOS / FUNÇÕES - COORDENADORES DE ESTABELECIMENTO (Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento)
ESCOLA DO 1º CICLO

COORDENADOR(A) DE ESTABELECIMENTO

Escola do 1º Ciclo de Agodim

Sandra Maria Videira Gomes

Escola do 1º Ciclo de Bidoeira de Cima

Maria de Fátima Ferreira Rufino

Escola do 1º Ciclo de Boa Vista

José Nuno dos Santos Carvalheiro

Escola do 1º Ciclo de Bouça

Hélder Manuel Roda dos Santos

Escola do 1º Ciclo de Colmeias

José Mateus Miragaia Dinis

Escola do 1º Ciclo de Machados

Lucília da Silva Rato de Sousa

Escola do 1º Ciclo de Mata (Milagres)

Maria Margarida Cabral de Almeida

Escola do 1º Ciclo Milagres

Maria Arminda da Graça Lopes

Escola do 1º Ciclo Alcaidaria (Milagres)

Elisete de Sousa

Documento do Diretor do Agrupamento
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DESEMPENHO DE CARGOS / FUNÇÕES - COORDENAÇÃO E/OU EQUIPAS RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS / ATIVIDADES
(1º, 2º E 3º CICLOS)
PROJETOS / ATIVIDADES

Projeto Educação Para a Saúde (PES)

Projeto Eco-Escolas

Biblioteca Escolar

Documento do Diretor do Agrupamento

COORDENAÇÃO E/OU EQUIPAS REPONSÁVEIS
Ana Couto (Coordenadora)
Marina Cardoso
Sandra Dinis
Ondina Rosa (Coordenadora)
Cláudia Mota (Profª Bibliotecária / Coordenadora)
Adelaide Gaspar
Ana Oliveira
Deolinda Laranjeira
Helena Madureira
Suzana Marques
Heitor Simões (Apoio TIC)
Esmeralda Caldas (AO)
Lina Rodrigues (AO)
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PROJETOS / ATIVIDADES

COORDENAÇÃO E/OU EQUIPAS REPONSÁVEIS

ALer+

Cláudia Mota (Coordenadora)
Bernardete Francisco
Graça Morgado

Erasmus + “YOUROPE”

Cláudia Mota (Coordenadora)
Bernardete Francisco

Clube Europeu

Graça Morgado (Coordenadora)
Isabel Nogueira
Francisco Mendes

“Mindfulness”

Suzana Marques

Secção de Formação

Organização de eventos

Documento do Diretor do Agrupamento

Francisco Mendes
Carlos Oliveira (Coordenador)
Eduardo Sousa
Franca Santos
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PROJETOS / ATIVIDADES

Secretariado de Exames

Coordenadora da Autonomia e Flexibilidade Curricular

COORDENAÇÃO E/OU EQUIPAS REPONSÁVEIS
Cláudia Barbosa (Coordenadora)
Sandra Pragosa
Carla Neves
Natália Soares
Carlos Sousa
Heitor Simões
Elsa Mateus

Parlamento dos Jovens

Sónia Santos
Paula Cardoso

Jornal Escolar

Teresa Oliveira

Plano de Segurança

Sandra Dinis (Coordenadora)
Teresa Oliveira
Solange Santos

Coordenador do Projeto Educativo do Agrupamento
Coordenador do Plano Anual de Atividades

Gonçalo Barreto

Análise dos Resultados Escolares

Documento do Diretor do Agrupamento
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EQUIPA DE AUTOAVALIAÇÃO
Gonçalo Barreto

PESSOAL DOCENTE

PESSOAL NÃO
DOCENTE

REPRESENTANTE
DOS PAIS

Coordenador da Equipa de Autoavaliação
Professora do Grupo de Recrutamento 620 (EF – 3º Ciclo)

Elsa Mateus

Coordenadora dos Diretores de Turma / Membro do Conselho Pedagógico

Fernando Elias

Diretor do Agrupamento / Presidente do Conselho Pedagógico

Cristina Marques

Coordenador do Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas / Membro do Conselho Pedagógico

Marina Cardoso

Coordenadora do Departamento Curricular de Expressões / Membro do Conselho Pedagógico

Carlos Sousa

Representante do 1º Ciclo

Cristina Cardoso

Coordenador do Departamento Curricular de Línguas / Membro do Conselho Pedagógico

Esmeralda Caldas

Assistente Operacional

A indicar

Assistente Técnica

Helena Carvalho

Assistente Operacional

A indicar

Membro da Associação de Pais e Encarregados de Educação

Documento do Diretor do Agrupamento
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR EM FUNCIONAMENTO (2º E 3º CICLOS)
CLUBES / MODALIDADES

PROFESSORES RESPONSÁVEIS / DINAMIZADORES

Clube de Artes

Isabel Nogueira

Clube de Espanhol

Graça Morgado

Clube de Fotografia

Paula Oliveira

Clube de Inglês

Carla Sofia
Cláudia Lisboa

Clube de Teatro

Carlos Oliveira

Clube do Ambiente
Clube Eco-Escolas

Sónia Santos
Céu Carvalho
Cláudia Barbosa

Clube Europeu

Graça Morgado
Isabel Nogueira
Francisco Mendes

Oficina “Criar”

Susana Marques

Documento do Diretor do Agrupamento
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CLUBES / MODALIDADES
Desporto Escolar (Grupo-Equipa)
Modalidade: Futsal (Masculino - Infantis)

PROFESSORES RESPONSÁVEIS / DINAMIZADORES
Francisco Mendes

Desporto Escolar (Grupo-Equipa)
Modalidade: Patinagem

Sandra Dinis

Desporto Escolar (Grupo-Equipa)
Modalidade: Badminton

Marina Cardoso

Documento do Diretor do Agrupamento
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