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 I - INTRODUÇÃO  

Atentando no discurso que nos tem sido apresentado, não só pelos responsáveis do Ministério da 

Educação, mas também por outros especialistas do ramo educacional, nacionais e internacionais, 

facilmente se percebe que a qualidade educativa é o centro de um ensino de excelência. É neste sentido 

que surge o Despacho n.º 5908/2017, de 5 de julho e posteriormente o Decreto Lei n.º55/2018, de 6 de 

julho que define um novo currículo para o ensino básico e secundário onde são estabelecidas as regras 

que dão mais autonomia às escolas para que possam promover práticas indutoras do desenvolvimento 

de competências de nível mais elevado, reconhecendo que a autonomia pedagógica só poderá ser 

efetiva se o foco dessa autonomia for o currículo.  

Neste contexto e, alicerçado, também, no Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho que estabelece o 

regime jurídico da Educação Inclusiva, no Referencial da Estratégia Nacional de Cidadania e 

desenvolvimento, no Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho que define o Perfil dos Alunos à Saída 

do Ensino Secundário, que o Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto inicia agora a elaboração 

do seu Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular para o ano letivo 2019/2020, sentindo-o como 

uma oportunidade para integrar e operacionalizar novas práticas pedagógicas e para promover uma 

nova organização e funcionamento de tempos, espaços e recursos humanos, com a finalidade de 

reforçar a identidade do Agrupamento e sobretudo promover o sucesso educativo de todos e de cada 

um e a formação integral dos alunos, numa aprendizagem de qualidade. 

No ano letivo 2019/2020 aplica-se, ainda, o Decreto lei nº 139/2012 de 5 de julho, aos alunos que vão 

frequentar o 9º e 12º anos. 

Propõe-se com este Plano:  

 Construir um currículo, tendo em conta as características do Agrupamento, os recursos, as limitações, 

as características da população escolar e do contexto social, económico e cultural em que se insere;  

 Garantir aprendizagens de qualidade para todos, assegurando, deste modo, a formação integral dos 

alunos;  

 Promover a articulação e o trabalho colaborativo, de modo a articular intenções e ações, 

nomeadamente definindo procedimentos e concretizando estratégias de intervenção que tragam 

novos sentidos para a aprendizagem e para o desenvolvimento das aprendizagens; 

 Reforçar a identidade deste Agrupamento. 
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II - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Órgãos de Administração e Gestão Escolar                                                                 Organigrama 
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III - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO CURRÍCULO 
1. OFERTA FORMATIVA 

A missão do Agrupamento de Escolas de Mondim da Basto é a de promover o sucesso educativo e 

valorizar a formação pessoal e social dos alunos, enquanto elementos ativos da comunidade. Visa educar e 

formar cidadãos com as competências, conhecimentos e valores necessários ao sucesso pessoal e profissional, 

com vista à integração na vida ativa numa sociedade em constante mudança. Assim, dando resposta a esta 

realidade, a oferta formativa da Agrupamento continua a alargar o seu leque de oportunidades, a saber: 

ENSINO REGULAR 

Educação Pré-Escolar 

1.º Ciclo 

2.º Ciclo 

3º Ciclo 

 

ENSINO SECUNDÁRIO - ENSINO REGULAR 

Curso Científico Humanístico de 
Ciências e Tecnologias 

Curso Científico Humanístico de 

Ciências Socioeconómicas 

Curso Científico Humanístico de 

Línguas e Humanidades 

ENSINO PROFISSIONAL 

Técnico de Programação 

e Gestão de Sistemas 

Informáticos 

Técnico de Turismo 

Ambiental e Rural 

Técnico de Instalações 

Elétricas 

 

Técnico de Multimédia 

 

 2. DESENHO CURRICULAR E CARGA HORÁRIA DAS OFERTAS FORMATIVAS DO 
AGRUPAMENTO 

 

Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho de 2012 e Decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho 

2.1. Desenho curricular e carga horária do Pré-Escolar 
 

2.1.1. Projeto de Articulação horizontal da Educação Pré-escolar (em anexo) 
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Área de Expressão e Comunicação 

Domínio da 
Educação Física 

Domínio da Educação Artística 

Subdomínios 

Artes Visuais Jogo Dramático/Teatro Música Dança 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Domínio da Matemática 

Área do Conhecimento do Mundo 
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2.2. Desenho curricular e carga horária do 1º ciclo – 1º e 2º ano, Dec. Lei. nº 55/2018 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal 

1º ano 2º ano 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
d

) 

TI
C

 (
d

) 

7 h 7 h 

Matemática 7 h 7 h 

Estudo do Meio 3 h 3 h 

Educação Artística (Artes Visuais, Expressão Dramática) (a) 1 h 1 h 

Educação Artística (Teatro, Dança e Música) (a) 1 h 1 h 

Educação Física (a) 1 h 1 h 

Apoio ao Estudo (b) 1 h 30 min 1 h 30 min 

Oferta Complementar (c) 1 h 1 h 

Intervalo (e) 2h:30 min 2h:30 min 

Total de tempo 25 horas 25 horas 

Educação Moral e Religiosa 1 hora 1 hora 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): AFD 1 h 1 h 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): ALE Plástica 1 h 1 h 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): ALE Artística 1 h 1 h 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): Inglês 1 h 1 h 

Total de tempo AEC (f) 4 horas 4 horas 

   
a) Existindo recursos humanos disponíveis as coadjuvações acontecerão, preferencialmente, na Educação Artística 

e na Educação Física; 

b) 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. (ver o capítulo da 

gestão do currículo); 

c) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) 

identidade e documentos curriculares próprios. (ver o capítulo da gestão do currículo); 

d) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. (NOTA: 

Estas áreas deveriam ser lecionadas em coadjuvação com professores se disponíveis, podendo ser ministradas em salas 

diferentes com grupos de nível diferentes – ½ TT + ½ Prof Coadj.). 

e) O total da componente letiva incorpora o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do 

período de almoço. 

f) Este ciclo de ensino integra, no 1º e 2º ano, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de 

frequência facultativa, com uma carga horária semanal de quatro horas, a desenvolver no ensino básico, com 

natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.  

2.3. Desenho curricular e carga horária do 1º ciclo – 3º e 4º ano, D.L. n.º 139/2012 

       Distribuição da carga horária semanal – 3º e 4º ano 

Componentes do currículo 
Carga horária semanal  

3º ano 4º ano 

Português (a) 7 h 7 h 

Matemática (a) 7 h 7 h 

Estudo do Meio 3 h 3 h 

Expressões Artísticas (b) 2 h 30 min 2 h 30 min 

Expressões Físico-Motoras (b) 1 h 1 h 

Apoio ao Estudo (c) 1 h 1 h 

Oferta Complementar (d) 1 h 1 h 

Intervalo (e) 2h:30 min 2h:30 min 

Total de tempo 25 horas 25 horas 

Inglês 2 h 2 h 

Educação Moral e Religiosa 1 h 1 h 
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Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): AFD 1 h 1 h 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): ALE Plástica/Artística 1 h 1 h 

Total de tempo AEC (f) 2 horas 2 horas 
 

a) Existindo recursos humanos disponíveis as coadjuvações acontecerão, preferencialmente, na Educação Artística 
e na Educação Física; 

b) 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. (ver o capítulo da 

gestão do currículo); 
c) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) 

identidade e documentos curriculares próprios. (ver o capítulo da gestão do currículo); 
d) O total da componente letiva incorpora o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do 

período de almoço. 
e) Este ciclo de ensino integra, no 3º e 4º ano, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de 

frequência facultativa, com uma carga horária semanal de duas horas, a desenvolver no ensino básico, com 
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural. 

2.4. Programação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), promovidas pelo Município, poderão incidir 
nos domínios desportivo, artístico, científico, tecnológico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia da educação. As AEC disponibilizadas pelo Agrupamento, de acordo com a planificação 
proposta em Conselho Geral, são: 

1. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º ciclo do ensino básico são de natureza 

eminentemente lúdica, formativa e cultural.  

2. As AEC são de oferta obrigatória e de frequência gratuita, e a sua inscrição é facultativa. 

3. No ato da matrícula ou renovação de matrícula, o Encarregado de Educação procederá à 

inscrição do seu educando nas AEC. 

4. A entidade promotora das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º ciclo é o 

Município de Mondim de Basto, integrando estas o Plano Anual de Atividades.  

5. As Atividades de Enriquecimento Curricular desenvolvem-se apenas durante os períodos em 

que decorrem as atividades letivas, em conformidade com o calendário escolar aprovado 

pelos órgãos de gestão. 

6. As AEC decorrem em horário extracurricular nos espaços existentes nas escolas do 

Agrupamento: 

 Salas de aula 

 Biblioteca 

 Salas de atividades 

 Pavilhão Gimnodesportivo 

 Campos de jogos 

 Logradouro  

7. As Atividades de Enriquecimento Curricular serão desenvolvidas, preferencialmente, nos 

últimos tempos da tarde.  

8. Sem prejuízo da normal duração semanal e diária das atividades curriculares e tendo em 
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conta a organização de horários que permitam uma maior rentabilização dos recursos 

humanos afetos às AEC, se necessário, é possível flexibilizar o horário, colocando as AEC antes 

e/ou fim da atividade curricular da manhã, e/ou antes da atividade curricular da tarde. 

9. No caso de se optar por flexibilizar o horário da componente curricular, deve ter-se em 

consideração o direito das crianças e das suas famílias ao acesso a respostas educativas 

quando esta ocorra no período curricular regular. 

10.  As AEC propostas para implementar nos estabelecimentos do 1º CEB deste Agrupamento - 

Escola Básica de Mondim de Basto Oeste e Escola Básica de Vilarinho para o ano letivo 

2019/2020 são: 

 Domínio artístico: Atividade Lúdico Expressiva (ALE) 

 Domínio desportivo: Atividade Física e Desportiva (AFD) 

 Aprendizagem da língua inglesa: Inglês  

11.  Na planificação das AEC fica salvaguardado o tempo diário de interrupção da componente 

curricular e de recreio. 

12.  A duração semanal das AEC pode ser deduzida de uma hora aos alunos cujos encarregados 

de educação optem pela frequência da disciplina de EMR (Educação Moral e Religiosa). A 

oferta das AEC do Agrupamento é a seguinte:  

Domínio Designação da AEC 
Ano(s)  de 

escolaridade 
Duração semanal 

Desportivo Atividade Física e Desportiva (AFD) 1º, 2º, 3º, 4º 1 x 60 min.  

Aprendizagem da Língua Inglesa Inglês 1º, 2º 1 x 60 min.   

Artístico Atividade Lúdico Expressiva (ALE) 1º, 2º 2x60 min.= 120 min. 

Artístico Atividade Lúdico Expressiva (ALE) 3º, 4º 1 x 60 min. 
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2.5. Desenho curricular e carga horária do 2º ciclo  

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

5º ano (DL nº 55/2018) 6º ano (DL nº 55/2018) 

Minutos Nº de 
tempos  

Organizaçã
o semanal 

Minutos Nº de 
tempos  

Organizaçã
o semanal 

Línguas e 
Estudos 
Sociais  
525 minutos 

Português  
Inglês  
HGP  
Cidadania e 
desenvolviment
o 

250 
150 
100 

25 b)  

5 
3 
2 

0,5 

2+1+1+1 
2+1 
1+1 

250 
100 
150 

25 b) 

5 
2 
3 

0,5 

2+1+1+1 
1+1 
2+1 

Matemática 
e Ciências  
350 minutos 

Matemática  
C. da Naturais  

250 
100 

5 
2 

2+2+1 
1+1 

250 
100 

5 
2 

2+2+1 
1+1 

Educação 
Artística e 
Tecnológica  
325 minutos 

EV  
ET  
Ed. Musical  
Tic 

100 
100 
100 

25 b) 

2 
2 
2 

0,5 

2 
2 
2 

100 
100 
100 

25 b) 

2 
2 
2 

0,5 

2 
2 
2 

Educação 
Física  
150 minutos 

Ed. Física  150 3 2+1 150 3 2+1 

EMRC a)  
50 minutos 

(50) (1) (1) (50) (1) (1) 

Total  1350 ou 
(1400) 

27 ou 
(28) 

 1350 ou 
(1400) 

27 ou 
(28) 

 

Oferta Complementar         

Apoio ao Estudo   100 c) 2 1+1 100 2 1+1 

Complemento à educação 
artística (ET, EV, Música, Dança, 
Teatro) 

100 2 2 100 2 2 

Total 1550 ou 

(1600) 

31 ou 

(32) 

 1550 ou 

(1600) 

31 ou 

(32) 

 

a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
b) Disciplinas a funcionar numa organização quinzenal de 50 minutos, alternando semanalmente. 
c) O apoio ao estudo é disponibilizado em dois tempos semanais (5.º ano e 6.º ano). O apoio ao estudo, enquanto suporte às 
aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo ou áreas disciplinares, privilegiando a 
pesquisa, o tratamento e a seleção de informação, e destina-se aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem, indicados pelos 
conselhos de turma. Nesta lógica, o apoio ao estudo funciona em simultâneo para os alunos do mesmo ano de escolaridade 
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2.6. Desenho curricular e carga horária do 3º ciclo  

 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL 

7º Ano (DL nº 55/2018) 8º Ano (DL nº 55/2018) 9º Ano (DL 139/2012) 

Minutos 
Nº de 
tempo

s 

Org. 
sema

nal 
Minutos 

Nº de 
tempo

s 

Org. 
sema

nal 

Minuto
s 

Nº de 
tempo

s 

Org. 
sema

nal 

Português 200 minutos 200 4 2+1+1 c) 200 4 2+1+1 235 4,7  2+1+1,7 

Línguas 
Estrangeiras  
250 minutos 

Inglês 
Francês 

100 
150 

2 
3 

1+1 c) 
2+1 

150 
100 

3 
2 

2+1 
2 

150 
100 

3 
2 

2+1 
1+1 

Ciências Humanas e 
Sociais 
7º ano – 275 min. 
8º e 9º ano – 225 
min. 

História 
Geografia 
Cidadania e 
desenvolvime
nto b) 

125 
125 

25minuto
s 

2+0,5 
2+0,5 

0,5 

2+1 f) 
2+1 f) 
0,5 b) 

100 
100 
25 

2 
2 

0,5  

2 
1+1 

 

125 
125 

 

2,5 
2,5 

 
 

2+0,5 e) 
2+0,5 e) 

 

Matemática 200 4 2+2 d) 200 4 2+2  200 4 2+1+1 

Ciências Físicas e 
Naturais 
7º ano – 250 
minutos 
8º e 9º - 300 
minutos 

Ciências 
Naturais 
Físico-química 

125 
125 

2+0,5 
2+0,5 

2+1 f) 
2+1 f) 

150 
150 

3 
3 

2+1 g) 
2+1 g) 

150 
150 

3 
3 

2+1 g) 
2+1 g) 

Educação 
artística e 
tecnológica 
175 minutos 

EV 
Complement
o à educação 
artística 
(Edu. 
Tecnológ.) 
Tic b) 

100 
  

50 
 

 
 
 

25 

2 
 

1 
 
 
 
 

0,5 

2 
 

1 
 
 
 
 

0,5 b) 

100 
 

50 
 
 
 
 

25 

2 
 

1 
 
 
 
 

0,5 

2 
 

1 
 
 
 
 

0,5 b) 

100 
 

2 
 
 

2 
 

Educação física 150 3 2+1 150 3 2+1 150 3 2+1 

EMRC a) (50) (1) (1) (50) (1) (1) (45) (1) (1) 

Total  
1500 ou 
(1550) 

30 ou 
(31) 

 
1500 ou 
(1550) 

30 ou 
(31) 

 1485 
ou 

(1530) 

29,7 
ou 

(30,7) 

 

Oferta de Escola (PORMAT) h)     50 1 1    

Oferta complementar (educação 
para a cidadania) 

      50 1 1 

a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
b) Disciplinas a funcionar numa organização quinzenal de 50 minutos, alternando semanalmente  
c) De modo a possibilitar o desenvolvimento da oralidade e da produção escrita, as turmas do 7º ano desdobra um tempo semanal 
simultâneo de Português e de Inglês, dividindo-se, nesse tempo, os alunos numa lógica de trabalho de oficina. 
d) A disciplina funciona em simultâneo em todas as turmas, para permitir funcionamento de grupos de nível. 
e) A funcionar em regime de codocência de 50 minutos. 
f) A turma desdobra em 50 minutos, em regime de rotatividade semanal. 
g) É permitido o desdobramento quando o número de alunos for igual ou superior a 20. 
h) Disciplina de oferta facultativa e frequência obrigatória a funcionar em regime de Codocência com um professor de Português e um 
de matemática 
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2.7. Ensino Secundário 

Matriz curricular curso científico-humanístico de ciências e tecnologias  

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL a) 

10º Ano (DL nº 55/2018) 11º Ano (DL nº 55/2018) 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

T
O

 d
) 

12º Ano (DL nº 139/2012) 

Minutos 
Nº de 

tempos 
Org. 

semanal 
Minutos 

Nº de 
tempos 

Org. 
semanal 

Minutos 
Nº de 

tempos 
Org. 

semanal 

GERAL  

Português (10º e 11º - 180 min.) 
(12º- 200 min.) 
Língua Estrangeira I, II e III  b) 
(150 min.)  
Filosofia (150 min.) 
Educação Física (150 min.) 

200 
150 

 
 

150 
150 

4 
3 
 
 

3 
3 

2+2 
2+1 

 
 

2+1 
2+1 

200 
150 

 
 

150 
150 

4 
3 
 
 

3 
3 

2+2 
2+1 

 
 

2+1 
2+1 

250 
 
 
 
 

150 

5 
 
 
 
 

3 

2+2+1 
 

 
 
 

2+1 

ESPECÍFICA 

Matemática A (250 min.) 250 5 2+2+1 250 5 2+2+1 335  6,7 2+2+2,7 

Opções  (315 min./cada) 
Física e Química A e) 
Biologia e Geologia e) 
Geometria Descritiva A g) 

 
350 
350 

 
7 
7 

 
2+2+3 
2+2+3 

 
350 
350 

 
7 
7 

 
2+2+3 
2+2+3 

 

 

 

Opções  (150 min./ cada) 
Biologia/Física/Química/Geologia 

f) 

  
 

   
 

 150 
 

3 
 

2+1  

Opções (150 min./ cada) 

Antropologia /Aplicações 
Informáticas B Ciência Política 
/ Direito /Economia C 
/Filosofia A/Geografia /L. E. I, 
II e III /Psicologia B  

      150 3 2+1 

EMRC c) (50) (1) (1) (50) (1) (1) (90) (2) (2) 

Total  
1600  

ou 
(1650) 

32  
ou  

(33) 

 1600  
ou  

(1650) 

32 
 ou  
(33) 

 1035  
ou 

(1125) 

20,7 
ou 

(22,7) 

 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de formação.  

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.  

c) Disciplina de frequência facultativa.  

d) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 

e) Desdobramento nos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 150 minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20. (DOAL – 2018/2019) 
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f) Desdobramento nos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 100 minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20. (DOAL – 2018/2019) 

g) Desdobramento na disciplina de Geometria Descritiva A da componente de formação específica dos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 50 minutos, no máximo, quando o 

número de alunos da turma for superior a 24. (DOAL – 2018/2019) 

 

Matriz curricular curso científico-humanístico de Ciências Socioeconómicas 
(DL nº 55/2018) 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO DISCIPLINAS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL a) 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
E

N
T

O
  d

) 

10º Ano 11º Ano 
Minutos Nº de 

tempos 
Org. 

semanal 
Minutos Nº de 

tempos 
Org. 

semanal 

GERAL 

Português (10º e 11º - 180 min.) 
(12º- 200 min.) 
Língua Estrangeira I, II e III b) 
(150 min.)  
Filosofia (150 min.) 
Educação Física (150 min.) 

200 
 

150 
 

150 
150 

4 
 

3 
 

3 
3 

2+2 
 

2+1 
 

2+1 
2+1 

200 
 

150 
 

150 
150 

4 
 

3 
 

3 
3 

2+2 
 

2+1 
 

2+1 
2+1 

ESPECÍFICA 

Matemática A (250 min.) 250 5 2+2+1 250 5 2+2+1 

Opções (270 min./cada) 
Economia A 
Geografia A 
História B 

 
 

300 
300 

 
 

6 
6 

 
 

2+2+2 
2+2+2 

 
 

300 
300 

 
 

6 
6 

 
 

2+2+2 
2+2+2 

EMRC c) (50) (1) (1) (50) (1) (1) 

Total 1500 
ou 

(1550) 

30 
ou 

(31) 

 1500 
ou 

(1550) 

30 
ou 

(31) 

 

 
a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de formação.  

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.  

c) Disciplina de frequência facultativa.  

d) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 
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Matriz curricular curso científico-humanístico de línguas e humanidades 

COMPONENTES 
DE FORMAÇÃO 

DISCIPLINAS 

CARGA HORÁRIA SEMANAL a) 

10º Ano (DL nº 55/2018) 11º Ano (DL nº 55/2018) 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

T
O

  d
) 

12º Ano (DL nº 139/2012) 

Minutos 
Nº de 

tempos 
Org. 

semanal 
Minutos 

Nº de 
tempos 

Org. 
semanal 

Minutos 
Nº de 

tempos 
Org. 

semanal 

GERAL  

Português (10º e 11º - 180 min.) 
(12º- 200 min.) 
Língua Estrangeira I, II e III  b) 
(150 min.)  
Filosofia (150 min.) 
Educação Física (150 min.) 

200 
150 

 
 

150 
150 

4 
3 
 
 

3 
3 

2+2 
2+1 

 
 

2+1 
2+1 

200 
150 

 
 

150 
150 

4 
3 
 
 

3 
3 

2+2 
2+1 

 
 

2+1 
2+1 

250 
 
 
 
 

150 

5 
 
 
 
 

3 

2+2+1 
 
 
 
 

2+1 

ESPECÍFICA História A (250 min.) 250  5 2+2+1 250  5 2+2+1 335  6,7 2+2+2,7 

 

Opções (270 min./cada) 
Geografia A  
Língua Estrangeira I, II III e)/  
Literatura Portuguesa/  
MACS  

 
300 
300 

 
6 
6 

 
2+2+2 
2+2+2 

 
300 
300 

 
6 
6 

 
2+2+2 
2+2+2 

 

 

 

Filosofia A/Geografia C/Latim 
B/ Língua Estrangeira I, II III  
Lit de Língua Portuguesa/  
Psicologia B /Sociologia  

  
 

   
 

  
150 

 

 
3 

 

 
2+1 

Opções (150 min./ cada) 

Antropologia /Aplicações 
Informáticas B/  
Ciência Política /Clássicos da 
Literatura /Direito /Economia 
C /Grego  

       
 
 

150 

 
 
 

3 

 
 
 

2+1 

EMRC c) (50) (1) (1) (50) (1) (1) (90) (2) (2) 

Total  
1500  

ou 
(1550) 

30  
ou  

(31) 

 1500  
ou 

(1550) 

30 
 ou  
(31) 

 1035  
ou 

(1125) 

20,7 
ou  

(22,7) 

 

a) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de formação.  

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, 

tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo de carga horária.  

c) Disciplina de frequência facultativa.  

d) Componente desenvolvida com o contributo de disciplinas e componentes de formação. 
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e) Desdobramento, nos cursos científico-humanísticos, no tempo semanal de lecionação correspondente a 150 minutos, no máximo, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes disciplinas bienais 

(DOAL – 2018/2019) 

 

2.8. Cursos Profissionais 

 

 Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

 Multimédia 

 
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 2017/2020 e  2018/2021 

 Componentes de Formação Disciplinas Total de Horas 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 

Sociocultural Português 
Língua Estrangeira  
Área de Integração  
Educação Física  
TIC  

320 
220 
220 
140 
100 

Científica   Matemática B  
Físico Química B  

300  
200  

Técnica      Sistemas Operativos  
Arquitetura de Computadores  
Redes de Comunicação  
Programação e Sistemas de 
Informação  
Formação em contexto de 
trabalho 

134 
142 
235 
589 

 
600 

EMR 81 h /3 anos 

 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 
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2017/2020 e 2018/2021 

 Componente de formação Sociocultural Carga Horária  

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 

Ed. Física 
Português 
Língua Estrangeira II - Inglês 
Área de Integração 
TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação 

140h 
320h 
220h 
220h 
100h 

Componente de formação Científica Carga Horária  

História e Cultura das Artes 
Matemática 
Física 

200h 
200h 
100h 

Componente de formação Técnica Carga Horária  

Técnicas de Multimédia 
Projeto e Produção Multimédia 
Sistemas de informação 
Design Comunicação e Áudio Visuais 
Comunicar em Inglês 
Formação em Contexto de Trabalho                                                                                                                          

431h 
127h 
224h 
318h 

 
600h 

 EMR 81h /3 anos 

 Total (Duração 3 Anos Letivos) 3200h ou 3254h 

 

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICO DE 2019-2022: 

 Turismo Ambiental e Rural 
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 Multimédia 

 Instalações Elétricas 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
*-UFCD – Unidade de Formação de Curta Duração 
 

 (a) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará, obrigatoriamente, uma 
segunda língua no ensino secundário.

 Componentes de Formação Disciplinas Total de Horas Total Tempos 50’ 

C
ID

A
D

A
N

IA
 E

 D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
 

Sociocultural 

Português 
Língua Estrangeira 
Área de Integração 
Educação Física 
TIC 

320 
220 
220 
140 
100 

384 
264 
264 
168 
120 

Científica 
Duas a três 
disciplinas 

500 600 

 
Tecnológica 
 
 
Formação em Contexto de 
Trabalho 

 
UFCD* 

 
1000 a 1300 

 
 
 

600 a 840 

 
1200 a 1560 

 
 
 

720 a 1008 
 

 
EMR 81 h/3 Anos 98 

 Carga horária total/Curso 3100 a 3440 3720 a 4128 
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IV - EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
PLANO EDUCATIVO INDIVIDUAL (art. 31º do D.L. Nº 54/2018, de 6 de julho)  

Matriz curricular dos alunos com Adaptações Curriculares Significativas e Plano Individual de 
Transição 
 
3ºciclo 

 
Ensino profissional 

 Componentes do currículo  Tempos letivos (10º)  

Formação 
académica 

 Português  

 Matemática 

 Inglês 

 Educação Física  

 Técnicas de turismo 

4 
4 
2 

 2* 
 4* 

Atividades de 
Promoção da 
Capacitação 

 Emprego 

 Saúde e segurança 

 Vida em casa 

 Vida em Comunidade 

8 = 2+2+2+2 
2 
4 
3 

Total   33 

 

 Componentes do currículo  Tempos letivos (12º)  

Formação 
académica 

 Português  

 Matemática 

 Inglês 

 Educação Física  

 Técnicas de multimédia 

4 
4 
2  

 2* 
 4* 

Atividades de 
Promoção da 
Capacitação 

 Emprego 

 Saúde e segurança 

 Vida em casa 

 Vida em Comunidade 

8 =4+4 
2 
4 
3 

Total   33 

 
 
Atividades extracurriculares: Hidro e Hipoterapia a desenvolver com os docentes da educação especial. 

 Componentes do currículo  Tempos letivos (9º)  

Formação 
académica 

 Português  

 Matemática 

 Inglês 

 Educação Física  

 TIC 

 EV 

 ET 

4 
4 

  2 * 
 3* 
 1* 
 2* 
 1* 

Atividades de 
Promoção da 
Capacitação 

 Emprego 

 Saúde e segurança 

 Vida em casa 

6 
2 
6 

Total   31 
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V – GESTÃO/FLEXIBILIDADE DO CURRÍCULO 

1. APOIO AO ESTUDO  
 

“O Apoio ao Estudo é de frequência obrigatória e tem por objetivo apoiar os alunos na criação de métodos de 

estudo e de trabalho, visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de Português, de Matemática 

e de Inglês”. – Utilização das salas de: “futuro”, matemática, TIC, biblioteca, entre outras como recurso para 

concretização do Plano do Apoio ao Estudo.      

1º Ciclo 

Competências a desenvolver no Apoio ao Estudo – 1.º Ciclo: 

Desenvolvimento curricular do Apoio ao Estudo 

Domínio Cognitivo e 
das capacidades 

Desenvolvimento de competências essenciais 

Aplicação das aquisições/conhecimentos 

Compreensão oral/escrita 

Aquisição e compreensão de conceitos e regras matemáticas 

Aplicação dos conhecimentos na resolução de problemas 

Capacidade de comunicar matematicamente e interpretar o real 

O apoio educativo visa responder às dificuldades na aprendizagem, caracterizadas como constrangimentos ao 

processo de ensino e aprendizagem, de carácter temporário.  Face à necessidade de rentabilizar os recursos 

humanos de que dispomos, a seleção dos alunos será feita de acordo com os seguintes critérios:  

1 - Alunos que transitam para o 2.º Ano de escolaridade sem os conhecimentos e as capacidades essenciais 

que deviam ter adquirido no 1.º ano de escolaridade; 

2 - Alunos com alguns anos de frequência no 1º ciclo do ensino básico e sem os conhecimentos e as 

capacidades essenciais adquiridas, nomeadamente, nas disciplinas de Português e Matemática, sendo dada 

prioridade aos alunos em final de ciclo;  

3 - Alunos com Medidas de suporte à aprendizagem; 

4 - Alunos matriculados no 1.º ano de escolaridade com relatório do Pré-Escolar; 

 

       2º Ciclo 

Os tempos do Apoio ao Estudo, no 5.º e 6º. anos de escolaridade, serão distribuídos da seguinte forma:  

- dois tempos da componente letiva como suporte às aprendizagens, assente em metodologias de integração 

de várias componentes do currículo, privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação; 

- distribuídos a 3 professores (1 de Português, 1 de Matemática e 1 de Inglês) a funcionar em simultâneo para 

os alunos do mesmo ano de escolaridade, permitindo a rotatividade dos alunos pelas diferentes salas, de 

acordo com as orientações da equipa pedagógica.  

 

Objetivos gerais: 

- Constituir um mecanismo de suporte e enriquecimento das aprendizagens adquiridas no âmbito das 

diferentes áreas curriculares; 

- Criar mecanismos de apoio ao estudo e de gestão dos diferentes ritmos de aprendizagens dos alunos; 

- Favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou em grupo; 

- 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 e social, autonomia e a autoestima; 
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- Adquirir métodos e hábitos de estudo. 

 

As atividades a desenvolver ao nível da Sala de Estudo são as seguintes: 

a) Orientação do aluno na reflexão sobre o seu comportamento escolar (estar atento, colocar dúvidas, 

colaborar nas tarefas, tirar apontamentos, comportamentos em contexto de sala de aula); 

b) Orientação dos alunos no que se refere ao seu rendimento escolar (explicação dos critérios de avaliação, 

importância dos diferentes parâmetros...); 

c) Orientação dos alunos na sua planificação individual do estudo autónomo (estabelecimento de horário de 

estudo, priorização do estudo por disciplina) 

d) Orientação dos materiais fundamentais para o estudo (livros, cadernos, material); 

e) Realização de trabalhos de casa; 

f) Estudo individual ou em pequeno grupo; 

g) Realização de atividades programadas pelo professor (fichas de trabalho por falta do professor, fichas de 

avaliação por falta do aluno); 

h) Fomentar a leitura e interpretação de textos (em articulação com a biblioteca escolar) 

i) Realização de trabalhos de grupo, trabalho de projeto e trabalho cooperativo; 

j) Realização de fichas autocorretivas; 

k) Esclarecimento de dúvidas com apoio do professor; 

l) Realização de pesquisa bibliográfica (manuais, dicionários, outros recursos da Biblioteca). 

 

2. OFERTA COMPLEMENTAR  
     
       1º CICLO 

 

No 1º ciclo, a Oferta Complementar integra o currículo e deve contribuir para a promoção integral dos 

alunos em áreas de cidadania, artísticas, culturais, científicas ou outras. 

De acordo com a reorganização curricular do ensino básico, a educação para a cidadania constitui uma 

componente transversal do currículo em todos os ciclos, visando o desenvolvimento da consciência cívica dos 

alunos. Assim, esta área de formação será contemplada através da concretização de diversas atividades: 

OFERTA COMPLEMENTAR 

Conhecimento Temas/conteúdos Calendarização 
Ano 

escolaridade 

Saber ser, 
saber estar 

Regras 

Ao longo do ano 1º, 2º, 3º e 4º Comportamentos adequados 

Segurança rodoviária 

Literacia digital 

As TIC e os ecrãs 
Ao longo do ano 1º e 2º Processador de texto (Word) e programa de 

apresentação (PowerPoint). 

Quizes Ao longo do ano 1º, 2º, 3º e 4º 

As redes digitais Ao longo do ano 3º e 4º 

Introdução à programação Ao longo do ano 3º e 4º 

Educação para 
a saúde 

Alimentação e 
atividade física 

Programa PASSE Ao longo do ano 

1º, 2º, 3º e 4º 

Comemoração do Dia Mundial da 
Alimentação - Feirão 

outubro 

Comemoração do Dia da Saúde, no 
Dia do Agrupamento 

abril 

Saúde Oral Projeto SOBE Ao longo do ano 
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OFERTA COMPLEMENTAR 

Conhecimento Temas/conteúdos Calendarização 
Ano 

escolaridade 

Bochechos flúor 

Direitos 
humanos 

Direitos civis e políticos. 

2º Período 1º, 2º, 3º e 4º Direitos com as instituições sociais da comunidade 

Noções de igualdade e justiça. 

Educação para 
a sexualidade 

Conhecimento e valorização do corpo 

Ao longo do ano 
(6 horas) 

1º, 2º, 3º e 4º 
Identidade sexual e papel de género 

Reprodução humana 

Proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não 
às aproximações abusivas 

A minha 
localidade 

Educação ambiental 

Ao longo do ano 1º, 2º, 3º e 4º 
Património 

Lendas e tradições 

Pontos turísticos 

 
Complemento à educação artística 2º e 3º Ciclos  
  (Programa em anexo) 
O Programa de Complemento à Educação Artística foi elaborado tendo em conta a legislação em vigor, as 

opções do Projeto Educativo 2017/2021 e as características do contexto escolar.  

Normativamente, este documento assenta no estatuído no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e no 

despacho normativo nº10-B/2018, segundo o qual o currículo nacional é adaptado ao contexto do 

agrupamento de escolas e que os professores adequarão ao contexto de cada turma.  

A disciplina de Complemento à Educação Artística está integrada nas matrizes do 2.º e 3.º ciclo de 

escolaridade, tendo como referência os conteúdos das matrizes das disciplinas de Educação Musical, Educação 

Visual e Educação Tecnológica. No 2.º ciclo, a designação de “Criatividade Musical” está associada à matriz dos 

conteúdos do 5º ano de escolaridade de Educação Musical e de “Oficina de Artes" que se associa a matriz dos  

conteúdos do 6º ano de escolaridade de Educação Visual e, no 3.º ciclo, de “Oficina de Artes” que integra a 

matriz dos conteúdos do 7º e 8º ano de escolaridade de Educação Tecnológica e “Oficinas de Artes” . 

 Designação 

C
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à 
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o
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2º ciclo 
5.º ano “Criatividade Musical” 

6.º ano “Oficina de Artes” 

3º ciclo 

7.º ano “Oficina de Artes” 

8.º ano “Oficina de Artes” 

 

Esta opção resulta da assunção de que as artes constituem uma componente estruturante e transdisciplinar do 

currículo - veículo de uma eficaz mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências (teóricas e 
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práticas), promovendo a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo, a criatividade e o trabalho 

colaborativo, contribuindo para a formação global dos alunos. 

“A beleza salvará o mundo” 
                                                                           Dostoievski 

Enquadramento legal  

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

Artigo 13.º 

7 - As matrizes curriculares-base do ensino básico geral incluem a componente de Complemento à Educação 

Artística, prevendo: 

a) No 2.º ciclo, a possibilidade de oferta que visa a frequência, ao longo do ciclo, de outros domínios da área 

artística e cuja oferta é objeto de decisão da escola, bem como a sua organização, o tempo que lhe é 

destinado e as regras de frequência, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos disponíveis; 

b)  No 3.º ciclo, a integração como disciplina na área da Educação Artística e Tecnológica que visa a frequência 

de Educação Tecnológica e ou de outra na área artística, privilegiando, para o efeito, os recursos humanos 

disponíveis. 

Despacho Normativo n.º 10-B/2018 

Artigo 11.º 

 9 — O Complemento à Educação Artística, no 2.º ciclo do ensino básico, é oferecido com recurso às horas do 

crédito horário cabendo a cada escola decidir quanto à oferta desta componente, bem como sobre a sua 

organização, o tempo que lhe é destinado e as regras de frequência privilegiando, para o efeito, os recursos 

humanos disponíveis. 

 

Fundamentos  

 O ser humano, à medida que cresce, vai evoluindo na sua representação gráfica na perceção pelo que 

o rodeia interrogando-se sobre a maneira como os objetos se apresentam aos seus olhos. A Inteligência visual-

espacial, defendida por Gerdner, é na realidade um “apuramento das perceções sensório-motoras, que 

permitem uma boa discrição das cores, das formas, das texturas, das dimensões e das relações espaciais” 

(Zenhas, 2006). Podendo a inteligência “ser ensinada, treinada e desenvolvida e que tal depende, entre outros 

fatores, da existência de oportunidades e de experiências” (idem, ibidem). 

Sendo esse um dos papéis que a escola tem, como também os seus educadores, de promoverem 

oportunidades de desenvolvimento da sua inteligência.  
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Operacionalização 

Para o desenvolvimento do Complemento à Educação Artística os alunos do ensino básico devem vivenciar o 

desenvolvimento das competências artísticas, devendo fomentar a criação de pontes entre a escola e as 

estruturas culturais nacional/local deste nível de ensino definido no perfil do aluno para cada ciclo bem como 

as aprendizagens essenciais, estruturantes de carácter transversal para cada um dos ciclos. 

A dimensão cultural atravessa todo o currículo levando o aluno a estruturar a sua identidade pessoal e social e 

construindo uma visão crítica do mundo à sua volta através do conhecimento de fenómenos científicos, 

sociais, económicos, tecnológicos e artísticos e das suas inter-relações.  

As Aprendizagens Essenciais como sendo, os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que os alunos têm a 

desenvolver em cada ano de escolaridade, devem ser aprofundadas, reforçadas e enriquecidas nesta nova 

disciplina de Complemento à Educação Artística. 

Os domínios a serem desenvolvidos no 2º ciclo estão relacionados com as aprendizagens Essenciais:  

 

 CRIATIVIDADE MUSICAL – 5º ano 

 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

Domínio:  

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO 

 IMPROVISAR peças musicais, combinando e manipulando vários elementos da música (timbre, altura, 

dinâmica, ritmo, forma, texturas), utilizando múltiplos recursos (fontes sonoras convencionais e não 

convencionais, imagens, esculturas, textos, vídeos, gravações, etc.) e com técnicas e tecnologias 

gradualmente mais complexas.  

 Compor peças musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da 

música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos diversos (voz, corpo, 

objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e software).  

 Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do conhecimento para a construção do seu referencial 

criativo. 

Domínio:  

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, repertório variado com e sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando confiança e domínio básico da técnica vocal.  

 Tocar diversos instrumentos acústicos e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, 

controlando o tempo, o ritmo e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança.  

 Interpretar, através do movimento corporal, contextos musicais contrastantes.  

 Mobilizar sequências de movimentos corporais em contextos musicais diferenciados.  

 Publicar, na internet, criações musicais (originais ou de outros), construindo, por exemplo, playlists, 

podcasts e blogs.  

 Apresentar publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras áreas do 

conhecimento. 
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Domínio:  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

 Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais, tímbricas e de textura 

em peças musicais de épocas, estilos e géneros musicais diversificados.  

 Utilizar, com crescente domínio, vocabulário e simbologias para documentar, descrever e comparar 

diversas peças musicais.  

 Investigar diferentes tipos de interpretações escutadas e observadas em espetáculos musicais 

(concertos, bailados, teatros musicais, óperas e outros), ao vivo ou gravados, de diferentes tradições e 

épocas utilizando vocabulário apropriado.  

 Comparar criticamente estilos e géneros musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais 

do passado e do presente.  

 Relacionar a sua experiência musical com outras áreas do conhecimento, através de atividades 

diversificadas que integrem e potenciem a transversalidade do saber.  

 Identificar criticamente a música, enquanto modo de conhecer e dar significado ao mundo, 

relacionando-a com o seu dia a dia, e os seus mundos pessoais e sociais. 

 

 OFICINA DE ARTES – 6º ano  

 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

Domínio:  

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO  

 Identificar diferentes manifestações culturais do património local e global (obras e artefactos de arte, 

pintura, escultura, desenho, assemblage, colagem, fotografia; instalação, land´art, banda desenhada, 

design, arquitetura, artesanato, multimédia e linguagens cinematográficas), utilizando um vocabulário 

específico e adequado.  

 Compreender os princípios da linguagem das artes visuais integrada em diferentes contextos culturais 

(estilos e movimentos artísticos, épocas e geografias).  

 Reconhecer a tipologia e a função do objeto de arte, design, arquitetura e artesanato de acordo com 

os contextos históricos, geográficos e culturais.  

 Descrever com vocabulário adequado (qualidades formais, físicas e expressivas) os objetos artísticos.  

 Analisar criticamente narrativas visuais, tendo em conta as técnicas e tecnologias artísticas (pintura, 

desenho, escultura, fotografia, banda desenhada, artesanato, multimédia, entre outros).  

Domínio:  

 INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 Selecionar com autonomia informação relevante para os trabalhos individuais e de grupo.  

 Utilizar os conceitos específicos da comunicação visual (luz, cor, espaço, forma, movimento, ritmo; 

proporção, desproporção, entre outros), com intencionalidade e sentido crítico, na análise dos 

trabalhos individuais e de grupo;  

 Interpretar os objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos(s) públicos(s);  

 Compreender os significados, processos e intencionalidades dos objetos artísticos;  
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 Intervir na comunidade, individualmente ou em grupo, reconhecendo o papel das artes nas mudanças 

sociais;  

 Expressar ideias, utilizando diferentes meios e processos (pintura, escultura, desenho, fotografia, 

multimédia, entre outros);  

 Transformar narrativas visuais, criando novos modos de interpretação;  

Domínio:  

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO  

 Transformar os conhecimentos adquiridos em novos modos de apreciação do mundo;  

 Utilizar diferentes materiais e suportes para realização dos seus trabalhos;  

 Reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as 

várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão);  

 Inventar soluções para a resolução de problemas no processo de produção artística;  

 Tomar consciência da importância das características do trabalho artístico (sistemático, reflexivo e 

pessoal) para o desenvolvimento do seu sistema próprio de trabalho;  

 Manifestar capacidades expressivas e criativas nas suas produções, evidenciando os conhecimentos 

adquiridos;  

 Recorrer a vários processos de registo de ideias (ex.: diários gráficos), de planeamento (ex.: projeto, 

portefólio) de trabalho individual, em grupo e em rede; 

 Desenvolver individualmente e em grupo projetos de trabalho, recorrendo a cruzamentos 

disciplinares (artes performativas, multimédia, instalações, happening, entre outros);  

 Justificar a intencionalidade dos seus trabalhos, conjugando a organização dos elementos visuais com 

ideias e temáticas, inventadas ou sugeridas.  

Os domínios a serem desenvolvidos no 3º ciclo estão relacionados com as aprendizagens Essenciais: 

 

 OFICINA DE ARTES – 7º e 8º ano 

 

CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 Domínio: 

 PROCESSOS TECNOLÓGICOS 

 RECURSOS E UTILIZAÇÕES TECNOLÓGICAS  

TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 Reconhecer o papel da tecnologia;  

 Discriminar a relevância do objeto técnico:  

 Dominar a aquisição de conhecimento técnico;  

 Reconhecer tipos de grandeza e respetivos instrumentos de medição;  

 Discriminar a conveniência de medições rigorosas na execução de trabalhos;  

 Dominar a representação como instrumento de exposição rigorosa;  

 Aplicar princípios da comunicação tecnológica;  

 Desenvolver princípios de comunicação tecnológica;  

 Dominar a comunicação como um processo de organização de factos;  

 Distinguir as principais fontes de energia;  
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 Compreender processos de produção e de transformação de energia;  

 Explorar soluções energéticas no âmbito dos operadores elétricos;  

 Dominar procedimentos de análise e de sistematização.  

 

Como também se deve ter sempre em consideração/articulação o perfil do aluno dando-lhe maior enfase nas 

áreas: 

 Raciocínio e resolução de problemas,  

 Pensamento crítico e pensamento criativo, 

  Relacionamento interpessoal,  

 Desenvolvimento pessoal e autonomia,  

 Saber científico, técnico e tecnológico,  

 Sensibilidade estética e artística  

  Informação e comunicação. 

 

FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM COMPLEMENTO À EDUCAÇÃO ARTISTICA  

A abordagem curricular da Complemento à Educação Artística faz-se a dois níveis: 

A - Ao nível de cada turma; 

B - Ao nível global da escola 

 

A - AO NÍVEL DA TURMA  

No 2.º ciclo do ensino básico, disciplina autónoma – Complemento à Educação artística sob a responsabilidade 

de um docente da disciplina de Educação Musical no 5ºano de escolaridade e de um docente da disciplina de 

Educação Visual no 6º ano de escolaridade, sobre o qual é decorrente da decisão acerca dos domínios a 

trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, aprovadas em sede de Conselho de Turma e 

enquadrados no Perfil do aluno. 

No 3.º ciclo do ensino básico disciplina autónoma – Complemento à Educação artística (Ed. Tecnológica) sob a 

responsabilidade de um docente no 7º e 8º ano sobre o qual é decorrente da decisão acerca dos domínios a 

trabalhar e das competências a desenvolver ao longo do ano, aprovadas em sede de Conselho de Turma e 

enquadrados no Perfil do aluno. 

A disciplina Complemento à Educação Artística irá funcionar numa organização anual. 

 

B - AO NÍVEL GLOBAL DA ESCOLA 

A escola no seu todo deve assentar as suas práticas quotidianas em valores e princípios de harmonia, de forma 

a criar um clima aberto e livre para a discussão ativa de projetos que possam movimentar a vida de todos os 

membros da comunidade escolar.  

A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora à aplicação em 

experiências reais de participação e de vivência artística de forma adequada a cada nível de educação e 

ensino. 

O desenvolvimento desta componente artística deve ser exercido, de modo que as crianças e jovens, ao longo 

dos diferentes ciclos, experienciem e adquiram competências e conhecimentos em várias vertentes  

A componente de CEA, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de avaliação, em conformidade com a 

sua presença nas matrizes curriculares-base e no quadro da legislação em vigor. 
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OBJETIVOS 

 Sensibilizar a comunidade para a importância das artes no processo educativo;  

 Desenvolver o pensamento crítico;  

 Promover criatividade e perceção estética; 

 Desenvolver a autonomia;  

 Promover a inclusão da opinião dos pares para a melhoria e aprofundamento de saberes; 

 Desenvolver a motricidade (fina); 

 Desenvolver o planeamento, a organização e apresentação de tarefas; 

 Desenvolver a sensibilidade para as questões ambientais e a reutilização/recuperação de materiais e 

equipamentos; 

 Desenvolver os conhecimentos sobre as qualidades dos materiais e as técnicas a serem aplicadas; 

 Selecionar e organizar as fontes sonoras de acordo com a sua intenção expressiva; 

 Sensibilizar para método de higiene e segurança no trabalho. 

 Sensibilizar para a prevenção do ambiente em geral, reutilizando alguns materiais para a 

confeção/criação de trabalhos. 

 Contribuir para a qualidade estética do ambiente, do espaço e dos equipamentos. 

 Promover experiências sonoras e musicais; 

 Desenvolver a consciência e progressivo domínio técnico da voz e dos instrumentos na performance 

musical; 

 Promover o cruzamento de diferentes áreas do saber. 

 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS:  

 Educação Musical 

 Timbre 

 Altura 

 Dinâmica 

 Ritmo 

 Voz 

 Forma 

 Textura 

 Interpretação corporal, vocal e instrumental 

 Movimento 

 Educação Visual e Educação Tecnológica 

 Desenho  

 Pintura  

 Escultura  

 Fotografia 

 Gravura 

  Artes e Ofícios 

 (…) 

 

METODOLOGIA A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na disciplina deve ser 

indutora à aplicação em experiências reais de participação e de vivência da educação artística, de forma 
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adequada a cada nível de educação e de ensino. 

A metodologia a utilizar em CEA visa implementar algumas técnicas no 

conhecimento/manuseamento/recuperação/reutilização/ de materiais e interpretação vocal, corporal e 

instrumental/improvisação/gravação/exploração de fontes sonoras contribuindo assim para desenvolver o 

trabalho individual /grupo dos alunos, a sua autonomia, os valores cívicos e a criatividade. Pretende-se 

também a aplicação e consolidação de técnicas desenvolvidas na lecionação dos conteúdos programáticos de 

duas disciplinas – Educação Musical, Educação Visual e Educação Tecnológica. 

AVALIAÇÃO  

O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e refletir sobre a natureza 

cognitiva/criativa, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas pelos alunos através de 

evidências. Todos os aspetos da avaliação serão recolhidos com base na observação, na participação oral e nos 

trabalhos realizados. A avaliação não incide apenas nos produtos finais, mas essencialmente na evolução do 

processo criativo 

Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e 

sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que ocorre. Assim, as formas de recolha 

de informação deverão ser diversificadas e devem ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de 

avaliação, valorizando o desenvolvimento atividades. 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CEA é proposta pelo professor da disciplina de 

Complemento à Educação Artística e é da responsabilidade do Conselho de Turma.  

Compreende as modalidades formativa e sumativa. A avaliação sumativa, a realizar no final de cada período, 

expressa-se de forma qualitativa e quantitativa, na escala de 1 a 5, contando para a progressão ou retenção do 

aluno.  

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Fichas de análise de trabalho; 

 Grelhas de avaliação do trabalho de grupo/individual; projeto e/ou outros;   

 Grelhas de observação do comportamento, participação, empenho... 

 Apresentações públicas; 

 

             9º ano D.L. nº 139/2012 

A oferta complementar destina-se à educação para a cidadania que, no 9º ano, visa o 

desenvolvimento da consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no processo de formação de 

cidadãos responsáveis, críticos, ativos e intervenientes, com recurso nomeadamente ao intercâmbio de 

experiências vividas pelos alunos e à sua participação individual e coletiva na vida da turma, da Escola e da 

comunidade.  

As finalidades da Educação para a Cidadania são: 

 Desenvolver competências necessárias ao exercício da cidadania; 

 Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de convivência que 

conduzem à formação de cidadãos tolerantes, autónomos, participativos e civicamente responsáveis; 

 Promover valores de tolerância, solidariedade e respeito pelos outros; 

 Estimular a participação ativa dos alunos na sociedade; 

 Proporcionar aos alunos momentos de reflexão sobre a vida da escola e os princípios democráticos 

que regem o seu funcionamento. 

 



 
 

Plano de Desenvolvimento do Currículo 2019-2020 
 

 

30 

1.1. Os temas a abordar nesta área e aprovados em conselho pedagógico de julho 2019 são: 

Anos/ciclos Temas 

9º 
Educação para o voluntariado 
Educação para o empreendedorismo   
Orientação vocacional  

 

1.2. Critérios de avaliação 

1. A avaliação sumativa expressa-se pela atribuição de níveis, de 1 a 5; 

2. A disciplina não é considerada para efeitos de transição de ano e de apuramento da classificação final 

do ano, desde que frequentada com assiduidade; 

3. Não é autorizada a anulação de matrícula a oferta complementar, salvo se o aluno anular também a 

matrícula a todas as disciplinas. 

 

2. OFERTA DE ESCOLA - PORMATE 
      (Projeto em anexo) 

Enquadramento 

Uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a 

operacionalização do perfil de competências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o exercício 

de uma cidadania ativa e informada ao longo da vida, implicam que seja dada às escolas autonomia para um 

desenvolvimento curricular adequado a contextos específicos e às necessidades dos seus alunos.  

Para isso é fundamental que o currículo seja equacionado como um instrumento que a escola possa 

gerir e desenvolver de modo que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória. Para tal, considera-se fundamental que as principais decisões a nível 

curricular e pedagógico sejam tomadas pela escola e pelos professores. É neste enquadramento que o 

Decreto-Lei 55/2018 de 06 de junho 2018 desafia a escola, conferindo-nos autonomia para podermos criar 

uma nova disciplina curricular. 

Objeto 

O presente documento estabelece o currículo da disciplina de “PORMATE”, para o 8º ano de 

escolaridade, 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. 

Âmbito de aplicação 

O disposto no presente documento aplica-se a todas as turmas do 8º ano de escolaridade. 

Princípios orientadores da sua conceção 

1 - Currículo 

     Reconhece-se o currículo como “um conjunto sistematizado de elementos que compõem o 

processo educativo e a formação humana”. Pensar o currículo na escola a partir da valorização dos saberes e 

das práticas quotidianas não exclui a perspetiva dos programas e/ou conteúdos de ensino no currículo 

escolar. Pelo contrário, esses dois elementos completam-se. O primeiro por representar a própria essência 
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do processo pedagógico na escola e o segundo por ser o meio pelo qual alunos e professores encontram uma 

base de conteúdos para utilizar como ferramenta de aprendizagem.  

2 – Currículo e Educação 

 A Unesco estabelece quatro pilares que sustentam, de modo interdependente e integrado, o seu 

conceito de educação de qualidade:  

Aprender a conhecer. Remete-nos à dimensão humana do compreender, de conhecer e de descobrir. Esse 

pressuposto orienta-nos a pensar que educar pela pesquisa é uma importante estratégia conceitual e 

metodológica no sentido de viabilizar, dentro da escola e da sala de aula, os caminhos para o 

desenvolvimento desse pilar. A investigação configura a estratégia de orientar a descoberta, de estimular a 

construção de conhecimentos. 

 Aprender a viver junto. O segundo pilar é relativo à capacidade humana de viver junto, de conviver. Na 

realidade, enfoca a necessidade planetária da compreensão mútua, de respeito e convivência pacífica com as 

diferenças e com o outro. Conforme o relatório, “trata-se de aprender a viver conjuntamente, 

desenvolvendo o conhecimento dos outros, de sua história, de suas tradições e de sua espiritualidade”. A 

escola, por trabalhar com pessoas diferentes em espaços comuns, pode promover o diálogo permanente 

sobre as relações estabelecidas na vida social.  

 Aprender a fazer. É afirmar que a educação não pode aceitar a imposição de opção entre a teoria e a 

técnica, o saber e o fazer. As velhas dicotomias do passado devem ceder espaço a uma práxis pedagógica que 

admita que quem pensa, também executa; que quem executa também pensa. A vida neste novo século 

solicita uma educação que permita aos educandos associar a técnica com a aplicação de conhecimentos 

teóricos, relacionar o que se estuda com o que se faz, com a utilização de conhecimentos no contexto de vida 

dentro e fora da escola. 

Aprender a ser. Esse pilar sugere que os processos educativos, tanto das escolas quanto das famílias, 

qualifiquem as pessoas para a vida em conjunto. Em suma, a educação no século XXI está estreitamente 

vinculada ao desenvolvimento da capacidade intelectual dos estudantes e a princípios éticos, de 

compreensão e solidariedade humana. 

 

Operacionalização 

Planeamento curricular 

“PORMATE - Mais Tempo para aprender” – As atividades desenvolvidas pretendem dinamizar o 

currículo na perspetiva do fortalecimento das aprendizagens em regime de codocências em Português e 

Matemática. 

                                                                                         CURRÍCULO 

PORTUGUÊS 

1 – Justificação 
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     “Questiona-se de há alguns anos a esta parte a competência efetiva dos alunos para a atualização, 

nas situações concretas do dia-a-dia (pessoal, cultural e social) das suas capacidades comunicativas, em 

particular no que respeita à leitura e escrita. Os resultados pouco abonatórios que Portugal tem obtido em 

estudos internacionais, como o PISA, são frequentemente atribuídos à escola e, em especial, aos professores 

de português.” (Carlos Reis) 

     Estamos, então, perante o repto de ajudar os nossos alunos a desenvolver competências de leitura 

e de escrita que vão para além da resposta correta ou incorreta às solicitações realizadas, na escola, pelos 

professores; trata-se de competências que são constantemente elicitadas e atualizadas nos mais variados 

contextos da sua vida atual e futura, ao nível pessoal, social e profissional. Neste sentido, para além de 

conhecer funções sintáticas e características morfológicas, para além de ler (e será que compreendem?) 

passagens inteiras de obras-primas da literatura portuguesa, para além de produzir redações e composições 

sem erros ortográficos (características de um ensino geralmente classificado como “tradicional”) importa que 

os alunos saibam também comunicar e agir, com sucesso, em diferentes situações, orais ou escritas, 

interagindo com diferentes sujeitos, de forma adequada às finalidades da interação, ao contexto em que 

decorre.    

2 – Objetivos 

2.1– Gerais 

- Desenvolver uma prática pedagógica que motive os alunos para o hábito de leitura e escrita 

proporcionando momentos extrovertidos e agradáveis, provocando o gosto pela diversidade textual; 

- Promover o envolvimento de professores de Português na construção e desenvolvimento de ações que 

proporcionem o resgate da leitura/escrita pelo prazer de ler/escrever; 

- Incentivar o desenvolvimento dos processos da comunicação, da criatividade e da imaginação através do 

debate sobre o que se leu, do reconto da história e da produção textual. 

2.2 – Específicos 

- Estimular a leitura por prazer, por meio de atividades lúdicas; 

   - Desenvolver estratégias de leitura/escrita de textos coerentes; 

- Fomentar o gosto pela leitura/escrita implementando práticas ricas e diversificadas em todas as áreas do 

conhecimento; 

- Propiciar a formação de alunos leitores e produtores de textos nas diversas áreas do conhecimento; 

- Desenvolver as capacidades das habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever. 

3 – Estratégias 

- Observação e registo, aulas práticas, confeção de mapas conceptuais, leitura, produção de textos e 

discussão em grupo.  

- Usar mais projetos nas aulas em detrimento da aula tradicional. (Ensino baseado em problemas ou 

projetos). Esses problemas – fictícios ou reais da turma – são o ponto de partida da aprendizagem. Os alunos 

aprendem na prática e buscam eles mesmos as soluções. Ao professor cabe mediar a interação na sala de 

aula e saber que metas têm de ser alcançadas em cada projeto. 
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- Estimular a independência do aluno. É uma forma de romper o ciclo de "alunos passivos, que só fazem a 

tarefa se o professor mandar e que interagem muito pouco". 

 

4 – Programa 

 

 

 

8º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

1 - Leitura: 
Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade. 
Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificados e recorrendo a mecanismos de organização e de coesão discursiva. 
Ler textos diversos. (Textos narrativos e poéticos, textos biográficos, retratos e 
autorretratos, textos informativos, textos expositivos, textos de opinião, críticas, 
comentários, descrições, cartas, reportagens, entrevistas, roteiros, texto 
publicitário). 
2 - Escrita: 

Planificar a escrita de textos.  

Redigir textos com coerência e correção linguística para expressar  

Conhecimentos. 

Escrever textos diversos. (Escrever textos narrativos e poéticos; escrever 

comentários; escrever cartas; escrever guião de uma entrevista; escrever 

textos biográficos; escrever textos expositivos; escrever textos dramáticos). 

3 - Registar, tratar e reter informação: 

 (Identificar ideias-chave. - Tomar notas. - Reproduzir o material ouvido  

recorrendo à síntese).  

4 - Projetos didáticos: Estabelecer conexões entre o texto e os  

conhecimentos prévios, vivências, crenças e valores, comparar versões de um  

mesmo texto quanto ao tratamento temático ou estilístico e compreender o  

papel do conflito gerador no desencadeamento da ação. 

 

 

5 – Planificação Anual 

 
    O quê 

 
         Como  

 
Onde  

 
  Quem  

 
Objetivo específico 
 

Interpretar discursos 
orais com diferentes 
graus de formalidade 
e complexidade.  
 

Escutar para apreender 
sentidos globais e pormenores  
 

Em sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

Desenvolver 
estratégias de 
leitura/produção de 
textos coerentes. 
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Ler em voz alta. 
 

Ler expressivamente em voz 
alta textos variados, após 
preparação da leitura.  
 

Em Sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

Fomentar o gosto pela 
leitura, implementando 
práticas leitoras ricas e 
diversificadas em todas 
as áreas do 
conhecimento. 
  

 
 
 
 
 
Ler textos diversos.  

Ler textos narrativos e 
poéticos, textos biográficos, 
retratos e autorretratos, 
textos informativos, textos 
expositivos, textos de opinião, 
críticas, comentários, 
descrições, cartas, 
reportagens, entrevistas, 
roteiros, texto publicitário.  

Em sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

Propiciar a formação de 
alunos leitores e 
produtores de textos 
nas diversas áreas do 
conhecimento. 

Interpretar discursos  
orais com diferentes 
graus de  
formalidade e  
complexidade. 

Identificar o tema e explicitar 
 o assunto. 
Distinguir o essencial do  
acessório. 
Distinguir diferentes  
intencionalidades  
comunicativas.  
Manifesta ideias e pontos de 
 vista pertinentes  
relativamente aos discursos  
ouvidos. 

Em sala de  
aula 

Alunos e 
professores 

 Estimular o gosto pela 
leitura vivenciando 
emoções, fantasias e 
imaginação, 
compreendendo que se 
escreve para que 
alguém leia. 
 

Redigir textos com 
coerência e correção 
linguística.  
 

Utilizar uma caligrafia legível.  
Organizar a informação, 
estabelecendo e fazendo a 
marcação de parágrafos.  
Utilizar adequadamente os 
sinais auxiliares da escrita e os 
seguintes sinais de pontuação: 
o ponto final, o ponto de 
interrogação, o ponto de 
exclamação, os dois pontos. 
 e a vírgula.  

Em sala de 
aula. 

Alunos e 
professores 

Produzir textos 
 coerentes. 

Escrever textos 
diversos. 
 

Escrever textos narrativos.  
Escrever comentários.  
Escrever cartas.  
Escrever guião de uma  
entrevista.  

Em sala de 
aula. 

Alunos e 
professores 

 Produzir textos nas 
diversas áreas do 
 conhecimento. 

Registar, tratar e 
reter informação. 

Identificar ideias-chave.  
Tomar notas. 
 Reproduzir o material ouvido 
recorrendo à síntese. 

Em sala de 
aula. 

Alunos e 
professores 
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6 – Cronograma 

 Etapas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

01 
Apresentação currículo e 
dos projetos a desenvolver. 

 
X 

        
 

02 
Leitura e interpretação de 
contos. 

 
X 

 
X 

 
 

      
 

03 
Seleção dos contos 
preferidos. 

 
X 

 
X 

       
 

04 
Planificação textual, 
seguindo orientações. 

  
X 

 
X 

 
X 

      

05 Apresentação dos contos.      
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

06 Avaliação.    X   X   
X 

 
07 

Projetos a desenvolver: 
- “Conta um conto e… 
acrescenta um ponto!” 
- “14.º Campeonato 
SuperTmatik”. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

7 – Meta: Melhorar o sucesso educativo. 

 

8 – Metodologia 

 Será trabalhada a disciplina de Português em codocência com Matemática e de maneira 

interdisciplinar com outras disciplinas, sempre que seja oportuno, com o intuito de melhorar o processo de 

ensino aprendizagem do 8.º ano. 

 

MATEMÁTICA 

1 – Justificação 

 A fim de alcançar o sucesso escolar dos alunos e ainda levá-los a entender que a matemática está 

Projetos didáticos. 

“Lê um conto e … acrescenta 
um ponto!” 
 
“14º Campeonato 
SuperTmatik” 
 
Colaboração em projetos 
/concursos em articulação 
com a BECRE. 

Sala de aula 
/ BECRE / 
Centro 
escolar / 
Santa Casa 
da 
Misericórdia. 

Alunos, 
professores e 
Bibliotecário. 

Estimular a prática e o 
gosto pela leitura. 
Incentivar e premiara 
participação em 
projetos. 
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associada a tudo que fazemos, cabendo a nós usá-la com ética e sabedoria, desenvolver raciocínio lógico, 

uma vez que a matemática é de fundamental importância, associada às demais disciplinas, uma vez que se 

complementam, pensou-se em desenvolver este programa como forma de integração escola/vida 

quotidiana. 

 Este projeto visa ainda atender as necessidades levantadas a partir de estatísticas como: Elevar o 

índice de aprovação na disciplina de Matemática no 8º Ano. 

2 – Objetivos 

2.1 – Geral 

 Proporcionar vários momentos em que a matemática se faz presente em nossas vidas, aumentando 

o nível de ensino aprendizagem dos alunos. 

2.2 – Específicos 

- Levar o aluno a utilizar conhecimentos matemáticos nas figuras geométricas (transformações 

geométricas e suas propriedades), sistema de medidas, as quatro operações, etc, em diversas situações do 

quotidiano; 

- Incentivar os alunos a confecionarem jogos matemáticos e painéis a fim de facilitar a compreensão 

dos conteúdos ministrados; 

- Proporcionar aos alunos construções de maquetes, leituras e interpretações de textos, gráficos, 

tabelas, etc, associados à matemática na vida quotidiana; 

- Explorar nos alunos a capacidade de investigação na busca de resultados através do uso de variadas 

estratégias de ensino aprendizagem; 

- Melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem e o desempenho dos alunos na disciplina de 

matemática a partir da aplicação de atividades diferenciadas que proporcionem meios de medir as 

competências desenvolvidas; 

- Criar jogos matemáticos que auxiliem na aprendizagem dos alunos. 

3 – Estratégias 

- Aulas exploratórias e criativas, buscando sempre relacionar a Matemática com o quotidiano; 

- Utilizar materiais que auxiliem no ensino da Matemática: réguas, jogo de esquadros, transferidor, 

compasso, metro, espelho, calculadora; 

- Visualizar e explorar vídeos relacionados com a matemática presente no dia-a-dia; 

- Utilizar o computador: programas de construção de gráficos e figuras geométricas; 

- Utilizar a Internet, pois, através de pesquisas acompanhadas pelo professor, o aluno pode saber mais sobre 

a história da Matemática, assim como sobre números, curiosidades, jogos, desafios, etc.  

-Trabalhar com jogos que despertem o raciocínio lógico, tais como o quadrado mágico, SuperTmatik.  

- Realizar olimpíadas internas e externas de matemática. 
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4 – Programa 

 

 

5 – Planificação Anual 

 

8º Ano  

 

 

Matemática 

 

1. Números racionais 

2. Isometrias  

3. Sequências e sucessões  

4. Medidas de dispersão 

 
O quê 

 
Como 

 
Onde 

 
Quem 

 
Objetivo específico 

Criação de vários  
quadrados mágicos. 

Utilizando 
materiais  
diversos 
 
  

Em sala 
de aula 

Professores  
e alunos 

Estimular o gosto e o estudo  
pela Matemática; 
Atrair os alunos que têm  
receio da disciplina de  
Matemática, permitindo que  
estes descubram o lado lúdico 
da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação de um painel 
composto por 
azulejos com 
diferentes figuras  
pintadas (isometrias). 

Ilustração de  
azulejos, utilizando  
desenhos  
preparados nas  
aulas de O. C. ou  
eventualmente nas 
aulas de Educação 
Visual 
 
 

Em sala 
de aula 
 

Professores 
de O. C. e 
alunos 
 

Desenvolver nos alunos o 
sentido espacial, com ênfase 
na visualização e na 
compreensão de  
transformações geométricas e 
suas propriedades, no  
contexto de exploração de  
azulejos; 
Promover momentos de 
aprendizagem de conceitos 
teóricos num contexto de 
interdisciplinaridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade Estatística  
recorrendo ao  
software de  
Geometria dinâmica  
“Geogebra” 

Fazendo uma  
pesquisa sobre um 
dado assunto do 
interesse dos alunos e, 
através do programa 
Geogebra,  
tratar os dados. 
(média, moda, 
mediana  
e quartis). 
 
 
 
 
 

Em sala 
de aula 
 

Professores  
e alunos 
 
 
 
 
 
 

Tratar dados estatisticamente,  
utilizando assuntos do 
quotidiano e com recurso ao 
computador. 
 
 

Calcular 
mentalmente, 
utilizando as quatro  
operações  
matemáticas. 

Jogando o jogo 
 “SuperTmatik” 

Em sala 
de aula 

Professora de 
Matemática e 
alunos 

Desenvolver o cálculo mental. 
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6 – Meta: Melhorar o sucesso educativo. 

 

 

7 – Metodologia 

  Será trabalhada a disciplina de Matemática de maneira interdisciplinar com Português e com outras 

disciplinas, sempre que seja oportuno, com o intuito de melhorar o processo de ensino aprendizagem do 8.º 

ano, dando oportunidade ao aluno para compreender como a matemática está presente no nosso dia-a-dia. 

 

 

8 – Cronograma 

Ord. Etapas Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
01 Apresentação currículo e 

dos projetos e atividades a 
desenvolver. 

 
X 

 
 

       
 
 
 

02 Criação de vários 
quadrados mágicos. 

 
 
X 

 
X 

 
X 

      

03 Criação de um painel  
composto por azulejos 
com diferentes figuras  
pintadas (isometrias).  

 
 
 

  X X X X   

04 Atividade Estatística  
recorrendo ao software de  
Geometria dinâmica  
“Geogebra” 

        X X 

05 Calcular mentalmente, 
utilizando as quatro  
operações matemáticas. 

X X X X X X X X X X 

06 Projeto a desenvolver: 
 - “14.º Campeonato      
 SuperTmatik”. 

 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

07 Avaliação. 
   X 

 
 

 X 
 
 

 X 

 

Projetos didáticos. 

- “14º Campeonato 
SuperTmatik” 
 
- Colaboração em 
projetos /concursos 
em articulação com a 
BECRE. 

Em sala 
   de 
aula 

Professoras 
de OC e 
alunos. 

Fomentar o interesse pelas 
disciplinas, de reforçar a 
componente lúdica no 
processo de ensino 
aprendizagem e de contribuir 
para a aquisição, consolidação 
e ampliação de competências e 
de conhecimentos. 
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Avaliação das aprendizagens 

  Serão verificados os resultados parciais e finais correspondentes ao planeamento através de: 

- Observações constantes do desempenho do aluno no que diz respeito aos conteúdos trabalhados; 

- Atividades em grupos, observando se há participação dos componentes dos mesmos. 

-Atividades individuais e autoavaliação; 

- Exposição e apresentação dos trabalhos elaborados ao longo do ano; 

- Reflexão, reelaboração e retificação dos objetivos e metas caso não sejam alcançados. 

- Fichas formativas. 

Escala de avaliação 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala numérica de 1 a 5. 

 
Acompanhamento, monitorização e avaliação 

 1 – O acompanhamento da aplicação do presente currículo é assegurado pelo Conselho de Turma e Conselho 

Pedagógico.  

2 – O processo de monitorização e avaliação decorre num período de um ano, promovendo-se a cada 

trimestre uma avaliação intercalar. 

3. CODOCÊNCIAS/COADJUVÂNCIAS 

No 1.º Ciclo, sempre que possível, recorrer-se-á a coadjuvância nas expressões artísticas e físico-motoras e 

ainda no âmbito da TIC – Introdução à Programação. 

No 8º ano uma codocência em Oferta de Escola (PORMATE), num tempo semanal de 50 minutos. 

No 9º ano uma codocência entre História e Geografia, num tempo de 50 minutos semanal. 

  

 

4. COMPONENTES TRANSVERSAIS DO CURRÍCULO 
4.1. Cidadania e Desenvolvimento 

         (Programa em anexo) 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento tem como objetivo promover uma sociedade mais justa e 

inclusiva através da educação.  

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do currículo nacional, decreto-lei nº 

55/2018, de 6 de julho, e é desenvolvida na escola segundo três abordagens complementares: natureza 

transdisciplinar no 1.º ciclo do ensino básico, disciplina autónoma no 2.º e no 3.ºciclos do ensino básico e 

componente do currículo desenvolvida transversalmente, com o contributo de todas as disciplinas e 

componentes de formação, no ensino secundário  

Para além de recomendações, a Estratégia propõe que os alunos e as alunas na componente curricular de 

Cidadania e Desenvolvimento realizem aprendizagens através da participação plural e responsável de todas e 
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todos na construção de si como cidadãs/ãos e de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da 

democracia, do respeito pela diversidade e da defesa dos Direitos Humanos.  

Cidadania e Desenvolvimento assume-se, assim, como um espaço curricular privilegiado para o 

desenvolvimento de aprendizagens, com impacto tridimensional na atitude cívica individual, no 

relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural.  

(Cf http://www.dge.mec.pt/estrategia-nacional-de-educacao-para-cidadania -Estratégia nacional de educação 

para a cidadania e D.L. nº55/2018, de 6 de julho) 

 

Enquadramento legal  

 

DL nº 55/2018 

Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 6 de julho de 2018 
 
CAPÍTULO II  
Currículo dos ensinos básico e secundário  
SECÇÃO I 
 

Artigo 15.º  

Cidadania e Desenvolvimento  

2 — Cabe a cada escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania,…. 

3 - A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento, integrando as matrizes de todas as 

ofertas educativas e formativas: 

(…) 

4 — A escola decide a forma como implementa a componente de Cidadania e Desenvolvimento no 

ensino secundário, podendo, entre outras opções, adotar: 

(…) 

 

Fundamentos  

(Conforme constam no enquadramento das aprendizagens essências para a CD)  

 

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica constante com os espaços 

físico, social, histórico e cultural, coloca à escola o desafio de assegurar a preparação dos alunos para as 

múltiplas exigências da sociedade contemporânea.  

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade conduzem, assim, à necessidade 

do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da cidadania democrática, requerendo um 

papel preponderante por parte da escola.Com efeito, os valores da cidadania encontram-se consagrados nos 

princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º46/86 de 14 de outubro), ao estabelecer-se que o 

sistema educativo deverá ser organizado de modo a contribuir para a realização dos alunos, através do pleno 

desenvolvimento da sua personalidade, atitude e sentido de cidadania. Deste modo, os alunos são preparados 

para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, no sentido de assegurar 

o seu desenvolvimento cívico equilibrado.  

Os princípios, as Áreas de Competência e os Valores definidos no Perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória confluem para a formação do indivíduo como cidadão participativo, iniciando o caminho do 

exercício da cidadania ao longo da vida. Por sua vez, as Aprendizagens Essenciais elencam os conhecimentos, 

as capacidades e as atitudes a desenvolver por todos os alunos, conducentes ao desenvolvimento das 
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competências inscritas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PA), no quadro de um processo 

de promoção da autonomia e flexibilidade curricular. Visando, assim, a construção sólida da formação 

humanística dos alunos, para que assumam a sua cidadania, garantindo o respeito pelos valores democráticos 

básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social, pois a educação constitui-se como uma 

ferramenta vital. Deste modo, na Cidadania e Desenvolvimento (CD) os professores têm como missão preparar 

os alunos para a vida, para serem cidadãos democráticos, participativos e humanistas, numa época de 

diversidade social e cultural crescente, no sentido de reduzir a intolerância e os preconceitos, bem como de 

suprimir os radicalismos violentos. 

 

Operacionalização  

(Conforme constam no enquadramento das aprendizagens essências para a CD)  

(…)  

O modelo proposto de operacionalização prevê três vertentes de desenvolvimento desta componente, a 

saber:  

 Transversalmente na gestão curricular disciplinar e multidisciplinar (toda a escolaridade);  

 Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento (2.º e 3.º ciclo EB);  

 Globalmente em projetos de escola (toda a escolaridade).  

 

No âmbito da CD, consideram-se aprendizagens esperadas por ciclo e por domínios:  

• Conceção de cidadania ativa;  

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma Cultura da 

Democracia);  

• Identificação de domínios essenciais (ex. Interculturalidade, direitos humanos, igualdade de género, 

sustentabilidade, media, saúde) – em toda a escolaridade.  

 

Os diferentes domínios da Educação para a Cidadania estão organizados em três grupos com implicações 

diferenciadas: o primeiro, obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade (porque se trata de áreas 

transversais e longitudinais), o segundo, pelo menos em dois ciclos do ensino básico, o terceiro com aplicação 

opcional em qualquer ano de escolaridade: 

 

1.º Grupo: 

 Direitos Humanos (civis e políticos, económicos, sociais e culturais e de solidariedade); 

 Igualdade de Género; 

 Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa); 

 Desenvolvimento Sustentável; 

 Educação Ambiental; 

 Saúde (promoção da saúde, saúde pública, alimentação, exercício físico). 

 

2.º Grupo: 

 Sexualidade (diversidade, direitos, saúde sexual e reprodutiva); 

 Media; 

 Instituições e participação democrática. 

 Literacia financeira e educação para o consumo; 

 Segurança rodoviária; 
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 Risco. 

 

3.º Grupo: 

 Empreendedorismo (nas suas vertentes económica e social); 

 Mundo do Trabalho;  

 Segurança, Defesa e Paz;  

 Bem-estar animal;  

 Voluntariado. Outras 

 Outras (de acordo com as necessidades de educação para a cidadania diagnosticadas pela escola). 

 

Todos os domínios a trabalhar na Cidadania e Desenvolvimento devem ser vistos como intercomunicantes, 

tendo na base uma visão holística da pessoa. 

O professor, em articulação com o Conselho de Turma, pode selecionar a ordem de abordagem dos temas, 

não sendo obrigatório que o tratamento dos mesmos se faça sequencialmente. A abordagem de um tema 

pode ser interrompida e retomada posteriormente, no mesmo ano letivo ou no seguinte se se justificar, em 

função das necessidades de articulação da disciplina com a dinâmica da escola, acentuando-se a natureza 

flexível do currículo de Cidadania. 

 

Relativamente a estas áreas, têm vindo a ser produzidos, por parte da Direção-Geral da Educação 

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas, em colaboração com diversas entidades parceiras públicas e da 

sociedade civil, documentos que se podem constituir como referenciais na abordagem dos diferentes 

domínios de cidadania. 

 

As dimensões para as quais já foram elaborados este documento orientador são, nomeadamente:  

 A Educação Rodoviária, que se assume como um processo de formação ao longo da vida que envolve 

toda a sociedade com a finalidade de promover comportamentos cívicos e mudar hábitos sociais, de 

forma a reduzir a sinistralidade rodoviária e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 

populações.  

  A Educação para o Desenvolvimento, que visa a consciencialização e a compreensão das causas dos 

problemas do desenvolvimento e das desigualdades a nível local e mundial, num contexto de 

interdependência e globalização, com a finalidade de promover o direito e o dever de todas as pessoas 

e de todos os povos a participarem e contribuírem para um desenvolvimento integral e sustentável. 

  A Educação para a Igualdade de Género, que visa a promoção da igualdade de direitos e deveres das 

alunas e dos alunos, através de uma educação livre de preconceitos e de estereótipos de género, de 

forma a garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais e sociais. Este processo 

configura-se a partir de uma progressiva tomada de consciência da realidade vivida por alunas e 

alunos, tendo em conta a sua evolução histórica, na perspetiva de uma alteração de atitudes e 

comportamentos.  

 A Educação para os Direitos Humanos, que está intimamente ligada à educação para a cidadania 

democrática, incidindo especialmente sobre o espectro alargado dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, em todos os aspetos da vida das pessoas, enquanto a educação para a 

cidadania democrática se centra, essencialmente, nos direitos e nas responsabilidades democráticos e 

na participação ativa nas esferas cívica, política, social, económica, jurídica e cultural da sociedade. 

  A Educação Financeira, que permite aos jovens a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e 

http://www.dge.mec.pt/areas-tematicas
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capacidades fundamentais para as decisões que, no futuro, terão que tomar sobre as suas finanças 

pessoais, habilitando-os como consumidores, e concretamente como consumidores de produtos e 

serviços financeiros, a lidar com a crescente complexidade dos contextos e instrumentos financeiros, 

gerando um efeito multiplicador de informação e de formação junto das famílias.   

 A Educação para a Segurança e Defesa Nacional, que pretende evidenciar o contributo específico dos 

órgãos e estruturas de defesa para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, bem 

como a natureza e finalidades da sua atividade em tempo de paz, e ainda contribuir para a defesa da 

identidade nacional e para o reforço da matriz histórica de Portugal, nomeadamente como forma de 

consciencializar a importância do património cultural, no quadro da tradição universal de 

interdependência e solidariedade entre os povos do Mundo.  

  A promoção do Voluntariado, que visa o envolvimento das crianças e dos jovens em atividades desta 

natureza, permitindo, de uma forma ativa e tão cedo quanto possível, a compreensão que a defesa de 

valores fundamentais como o da solidariedade, da entreajuda e do trabalho, contribui para aumentar 

a qualidade de vida e para impulsionar o desenvolvimento harmonioso da sociedade. A criação de uma 

cultura educacional baseada na defesa destes mesmos valores reforça a importância do voluntariado 

como meio de promoção da coesão social.  

 A Educação Ambiental/Desenvolvimento Sustentável, que pretende promover um processo de 

consciencialização ambiental, de promoção de valores, de mudança de atitudes e de comportamentos 

face ao ambiente, de forma a preparar os alunos para o exercício de uma cidadania consciente, 

dinâmica e informada face às problemáticas ambientais atuais. Neste contexto, é importante que os 

alunos aprendam a utilizar o conhecimento para interpretar e avaliar a realidade envolvente, para 

formular e debater argumentos, para sustentar posições e opções, capacidades fundamentais para a 

participação ativa na tomada de decisões fundamentadas no mundo atual.  

 A Dimensão Europeia da Educação, que contribui para formação e envolvimento dos alunos no 

projeto de construção europeia, incrementando a sua participação, reforçando a proteção dos seus 

direitos e deveres, fortalecendo assim a identidade e os valores europeus. Pretende-se promover um 

melhor conhecimento da Europa e das suas instituições, nomeadamente da União Europeia e do 

Conselho da Europa, do património cultural e natural da Europa e dos problemas com que se defronta 

a Europa contemporânea.  

 A Educação para os Media, que pretende incentivar os alunos a utilizar e decifrar os meios de 

comunicação, nomeadamente o acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação, 

visando a adoção de comportamentos e atitudes adequados a uma utilização crítica e segura da 

Internet e das redes sociais.  

  A Educação para a Saúde e a Sexualidade, que pretende dotar as crianças e os jovens de 

conhecimentos, atitudes e valores que os ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas à sua 

saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. A escola deve providenciar informações rigorosas 

relacionadas com a proteção da saúde e a prevenção do risco, nomeadamente na área da sexualidade, 

da violência, do comportamento alimentar, do consumo de substâncias, do sedentarismo e dos 

acidentes em contexto escolar e doméstico.  

 A Educação para o Empreendedorismo, que visa promover a aquisição de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que incentivem e proporcionem o desenvolvimento de ideias, de iniciativas e 

de projetos, no sentido de criar, inovar ou proceder a mudanças na área de atuação de cada um 

perante os desafios que a sociedade coloca.  

 A Educação do Consumidor, que pretende disponibilizar informação que sustente opções individuais 
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de escolha mais criteriosas, contribuindo para comportamentos solidários e responsáveis do aluno 

enquanto consumidor, no contexto do sistema socioeconómico e cultural onde se articulam os direitos 

do indivíduo e as suas responsabilidades face ao desenvolvimento sustentável e ao bem comum. 

  A Educação Intercultural, que pretende promover o reconhecimento e a valorização da diversidade 

como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade das 

sociedades atuais. Pretende-se desenvolver a capacidade de comunicar e incentivar a interação social, 

criadora de identidades e de sentido de pertença comum à humanidade. 

 

FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  

A abordagem curricular da Educação para a Cidadania faz-se a dois níveis: 

A - Ao nível de cada turma; 

B - Ao nível global da escola. 

 

A - AO NÍVEL DA TURMA  

Educação Pré-escolar e no 1.º ciclo do Ensino Básico: integrada transversalmente no currículo, da 

responsabilidade do/a docente titular de turma e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das 

competências a desenvolver ao longo do ano, definidos em sede de Conselho de Docentes, e enquadrado na 

Estratégica de Educação para a Cidadania na Escola (EECE); 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico: Disciplina autónoma – Cidadania e Desenvolvimento –, sob a 

responsabilidade de um docente e decorrente da decisão acerca dos domínios a trabalhar e das competências 

a desenvolver ao longo do ano, definidos em sede de Conselho de Turma e enquadrados na Estratégica de 

Educação para a Cidadania da Escola; 

A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como espaço 

potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que se 

verifique a interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens. 

No ensino secundário, a componente do currículo Cidadania e Desenvolvimento desenvolve-se com o 

contributo de todas as disciplinas e componentes de formação, sendo o diretor de turma o coordenador de 

todo o projeto. 

A disciplina Cidadania e Desenvolvimento irá funcionar numa organização anual. 

 

B - AO NÍVEL GLOBAL DA ESCOLA 

A escola no seu todo deve assentar as suas práticas quotidianas em valores e princípios de cidadania, de forma 

a criar um clima aberto e livre para a discussão ativa das decisões que afetam a vida de todos os membros da 

comunidade escolar.  

A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora à aplicação em 

experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma adequada a cada nível de educação e 

ensino. 

O desenvolvimento desta componente deve ser consolidado, de modo que as crianças e jovens, ao longo dos 

diferentes ciclos, experienciem e adquiram competências e conhecimentos de cidadania, em várias vertentes. 

Os referenciais de educação elaborados pelo Ministério da Educação, em colaboração com outros organismos 

e instituições públicas e diversos parceiros da sociedade civil, assumem-se como documentos de referência 

para os domínios a desenvolver na CD, não se constituindo como guias ou programas prescritivos, mas 

instrumentos que, no âmbito da autonomia de cada estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e 

adaptados em função das opções a definir em cada contexto, enquadrando as práticas a desenvolver.  
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A componente de CD, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de avaliação, em conformidade com a sua 

presença nas matrizes curriculares-base e no quadro da legislação em vigor. (…) 

FINALIDADES 

(Conforme constam no enquadramento para a CD)  

 (…) A presença mais acentuada da cidadania na educação configura, assim, a intenção de assegurar «um 

conjunto de direitos e deveres que devem ser veiculados na formação das crianças e jovens portugueses de 

modo que no futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações 

interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de valores e 

conceitos de cidadania nacional» (cf. Preâmbulo do Despacho n.º 6172/2016, de 10 de maio).  

A componente de Cidadania e Desenvolvimento visa contribuir para o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos, de diálogo e no respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que 

tenham como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da 

justiça social.  

 

A proposta apresentada tem em conta os seguintes três princípios:  

• Conceção não abstrata de cidadania;  

• Identificação de domínios essenciais em toda a escolaridade;  

• Identificação de competências essenciais de formação cidadã (Competências para uma Cultura da 

Democracia).  

 

Na abordagem da educação para a cidadania propõe-se que se atenda aos três eixos que foram 

recomendados, em 2008, pelo Documento do Fórum Educação para a Cidadania:  

• Atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos humanos);  

• Relacionamento interpessoal (comunicação, diálogo);  

• Relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável, globalização e 

interdependência, paz e gestão de conflitos.  

 

DESCRITORES E INDICADORES DE APRENDIZAGEM  

 Ser Respeitador da diferença do outro 

 Reconhece e considera opiniões e sentimentos alheios.  

- Desenvolve/organiza ações solidárias.  

 Participativo/colaborador  

- Colabora com outros, apoia terceiros em tarefas.  

- Participa em experiências de intercâmbio cultural, ou de trabalho. na escola ou de serviço comunitário e 

reflete sobre elas, tomando consciência das aprendizagens daí decorrentes.  

 Indagador/ Investigador  

- Procura e aprofunda informação.  

 Conhecedor/ reprodutor  

- Evidencia conhecer o tema tratado.  

 Comunicador  

- Expressa opiniões, ideias e factos.  

- Argumenta e debate as suas ideias e as dos outros.  
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 Criativo  

 Analisa criticamente situações sociais e o seu próprio desempenho 

 

METODOLOGIA  

A diversidade de metodologias e de práticas pedagógicas adotadas na escola deve ser indutora à aplicação em 

experiências reais de participação e de vivência da cidadania, de forma adequada a cada nível de educação e 

de ensino. 

Metodologias pedagógicas ativas utilizando estratégias como:  

 Trabalho de Grupo  

 Trabalho de projeto  

 Debates  

 Dramatizações  

 Pesquisa orientada de textos e imagens  

 Visionamento de Vídeos, documentários e DVDs  

 Presença na escola de membros da comunidade e convidados  

 Leitura, análise e discussão de documentos de origem diversificada (DUDH, DUDC, Constituição da 

República Portuguesa, Regulamento Interno, …)  

 Preenchimento de inquéritos  

 Produção de textos e / ou imagens  

 Palestras e Workshops  

 Visitas  

 Aulas de exterior  

 

AVALIAÇÃO  

(Conforme estratégia nacional de educação para a Cidadania; setembro 2017)  

(…) A disciplina Cidadania e Desenvolvimento, enquanto disciplina autónoma, constitui-se como espaço 

potenciador da valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma, sempre que 

se verifique a interligação curricular com outras disciplinas, ao nível das aprendizagens. (…)  

(…) O processo de ensino, aprendizagem e avaliação nesta disciplina deve integrar e refletir as competências 

de natureza cognitiva, pessoal, social e emocional, desenvolvidas e demonstradas por cada aluno e aluna 

através de evidências. (…)  

Tendo em conta as características desta componente, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e 

sistemática, adaptada aos avaliados, às atividades e aos contextos em que ocorre. Assim, as formas de recolha 

de informação deverão ser diversificadas e devem ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de 

avaliação, valorizando o desenvolvimento atividades.  

No 1.º ciclo do ensino básico, a avaliação na componente de CD é da responsabilidade do professor titular. 

Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CD é proposta pelo professor da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento e é da responsabilidade do Conselho de Turma.  

Compreende as modalidades formativa e sumativa. A avaliação sumativa, a realizar no final de cada período, 

expressa-se de forma qualitativa e quantitativa, na escala de 1 a 5, contando para a progressão ou retenção do 

aluno.  

No ensino secundário, a avaliação de CD é proposta por todos os professores da turma, é da responsabilidade 
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do Conselho de Turma e é tida em conta no cálculo da média final. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

-Reflexão crítica (auto e heteroavaliação) 

-Grelhas de avaliação do trabalho de grupo/individual; projeto e/ou outros;   

-Registos (vídeo, fotografia, som, entrevistas/reportagens); 

-Grelhas de observação do comportamento, participação, empenho...  

DOCUMENTOS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE REFERÊNCIA A NÍVEL INTERNACIONAL 

 

União Europeia:  

• Declaração de Paris (Declaração sobre a Promoção da Cidadania e dos Valores Comuns da Liberdade,  

Tolerância e Não-discriminação através da Educação, de 17 de março de 2015)  

 

Conselho da Europa:  

• Carta sobre Educação para a Cidadania Democrática e para os Direitos Humanos  

• Competências para uma Cultura da Democracia. Viver juntos em igualdade em sociedades democráticas 

culturalmente diversas  

 

ONU/UNESCO  

• ONU – Declaração Universal dos Direitos Humanos (10 dezembro, 1948)  

• ONU – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2016-2030  

• UNESCO – Educação para a Cidadania Global: preparar os aprendentes para os desafios do século XXI (2014)  

 

A Nível Nacional  

• Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, 2013-2020  

• Plano Estratégico para as Migrações, 2015-2020  

• V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014 -2017  

• V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, 2014-2017  

• III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, 2014-2017  

• Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, 2010-2015  

• Plano Estratégico da Segurança Rodoviária 2016-2020 – PENSE 2020  

• Plano Nacional de Formação Financeira 2016-2020.  

 

A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento faz parte das componentes do currículo nacional, 

decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho, e é desenvolvida na escola segundo três abordagens 

complementares: natureza transdisciplinar no 1.º ciclo do ensino básico, disciplina autónoma no 2.º e 

no 3.ºciclos do ensino básico e componente do currículo desenvolvida transversalmente, com o 

contributo de todas as disciplinas e componentes de formação, no ensino secundário. 
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1º Ciclo 

 
2º Ciclo 

 
3ºciclo 

Ensino 
Secundário 

(regular) 

Ensino 
Secundário 

(profissional) 
1ºano 2ºano 5ºano 6ºano 7ºano 8ºano 10ºano 11ºano 10ºano 11ºano 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 
to

d
o

s 
o

s 
ci

cl
o

s 

e
 n

ív
e

is
 d

e
 e

n
si

n
o

 

Direitos Humanos    x       

Igualdade Género        x   

Interculturalidade      x     

Desenvolvimento 
Sustentável 

x x x  x  x  x  

Educação 
Ambiental 

x x x  x  x  x  

Saúde x x x x x x x x x x 

D
o

m
ín

io
s 

o
b

ri
ga

tó
ri

o
s 

p
ar

a 
d

o
is

 c
ic

lo
s 

d
o

 e
n

si
n

o
 b

ás
ic

o
 Sexualidade      x  x   

Media     x      

Instituições e 
Participação 
Democrática 

        x  

Literacia Financeira 
e educação para o 
consumo 

   
 
x 

   
 
x 

    

Risco           

Segurança 
Rodoviária 

   x       

D
o

m
ín

io
s 

O
p

ci
o

n
ai

s 

Empreendedorismo         x  

Mundo do 
Trabalho 

        x  

Segurança, Defesa 
e Paz 

          

Bem‐estar animal           

Voluntariado           

Outro: 
Higiene e 
segurança no 
trabalho 

         x 

 

4.2. TIC 

       1º ciclo 

Assumindo-se as TIC, no 1.º ciclo, como uma área transversal de carácter eminentemente prático, é 

importante que as situações de aprendizagem a desenvolver apelem a uma integração curricular plena, 

mobilizando aprendizagens das restantes componentes do currículo deste ciclo de ensino. 

Domínios Aprendizagens 1º ano 2º ano 

Cidadania Digital 

A capacidade de compreender o mundo digital que rodeia 
os alunos;   
A capacidade de intervir nele de forma crítica, ativa e 
formativa;   
A capacidade de salvaguardar princípios, valores e direitos 
próprios das crianças, sem qualquer tipo de discriminação.  

X X 
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Investigar e 
pesquisar 

Apropriação de métodos de trabalho, de pesquisa e de 
investigação em ambientes digitais; 
 Desenvolver competências de seleção e análise crítica da 
informação no contexto de atividades  investigativas. 

X X 

Comunicar e 
colaborar 

Nas áreas de “Relacionamento interpessoal” e 
“Desenvolvimento pessoal e autonomia”, com o objetivo 
de adquirirem regras de comunicação em ambientes 
digitais, em situações reais ou simuladas, através de meios 
e recursos digitais, cabendo ao professor identificar as 
aplicações e plataformas mais adequadas ao projeto e 
atividades a desenvolver e à faixa etária dos alunos. 

X X 

Criar e inovar 

Competências associadas à criação de conteúdos, com 
recurso a aplicações digitais adequadas a cada situação. No 
1.º ciclo, devem iniciar-se as aprendizagens relacionadas 
com o desenvolvimento do pensamento computacional e 
da capacidade de produção de artefactos digitais criativos, 
para exprimir ideias, sentimentos e conhecimentos, em 
ambientes digitais fechado. 

X X 

 

4.3. Domínios de Autonomia Curricular 

TEMA AGLUTINADOR – “ALVÃO” 
 
1º ciclo 

• Ensino experimental das Ciências (envolvendo as disciplinas de TIC, Português, 
Matemática, Expressões, Oferta Complementar, Cidadania e Desenvolvimento); 

• Saúde e Sexualidade (envolvendo Estudo do Meio, Oferta Complementar, Expressões 
Fisico Motoras).  

• O trabalho em DAC corresponderá a 180 m/semana 
•  Cada DAC deverá culminar com um trabalho a apresentar numa atividade global do 

Agrupamento (Comemorações do Natal, Páscoa e Final do ano) 
 
              2º e 3º Ciclos 

• Cada conselho de turma/ano, em conjunto com os alunos, definirá os temas e planifica 
um DAC por trimestre; 

• Envolver, se possível, todas as disciplinas de forma faseada; 
• O trabalho em DAC corresponderá a 150 m/semana (10%); 
• Cada DAC deverá culminar com um trabalho a apresentar numa atividade global do 

Agrupamento (Comemorações do Natal, Páscoa e Final do ano) 
 
Ensino Secundário 

• Cada conselho de turma/ano, em conjunto com os alunos, definirá os temas e planifica 
um DAC por semestre (ensino secundário); 

• Envolver, se possível, todas as disciplinas de forma faseada; 
• O trabalho em DAC corresponderá a 150 m/semana (10%); 
• Cada DAC deverá culminar com um trabalho a apresentar numa atividade global do 

Agrupamento (Comemorações do Natal, Páscoa e Final do ano) 
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4.4 Programas, Projetos e Clubes 

O Agrupamento proporciona aos alunos atividades de enriquecimento do currículo, de carácter facultativo 

e de natureza eminentemente lúdica e cultural, as quais desenvolvem a formação do aluno e visam a utilização 

criativa e formativa dos tempos livres dos mesmos. 

 

 Desporto Escolar 

 PES 

 RBE- Rede das Bibliotecas Escolares 

 PAE 

 Olimpíadas (Geologia, Economia, Alvão) 

 Literacia 3D 

 Hipatiamat 

 Literatus 

 Clube de culinária (cozinha divertida) 

 Escola Embaixadora do parlamento Europeu 

 Rádio Escola 

 Clube de Multimédia 

 Clube de Programação e Robótica 

 SuperTmatik 

 Atelier de artes 

 + Cidadania 

 Curtir Ciência 

 … 

 

VI - MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

As atividades de promoção do sucesso visam a aquisição, consolidação e desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidades por parte dos alunos, de acordo as orientações curriculares do ensino básico e secundário, o perfil 

do aluno e as aprendizagens essenciais. Estas medidas têm por objetivo a promoção do sucesso educativo e o 

combate à saída precoce, a formação integral dos alunos, o desenvolvimento pessoal e social e o 

envolvimento do agrupamento e da comunidade. Apontam de igual modo para a melhoria das aprendizagens, 

sendo que o trabalho a desenvolver deve privilegiar medidas que promovam a aperfeiçoamento do trabalho 

em sala de aula assentes em dinâmicas de trabalho colaborativo, com envolvimento de todos.  

O Agrupamento definiu um Plano de Ação Estratégica, de acordo com o disposto no art.11º do Despacho 

Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, que agrega todas as medidas de promoção do sucesso escolar, das 

quais se destacam 

 

1. MODALIDADES  
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1.º ciclo 2.º ciclo 3º ciclo Secundário  

 Apoio ao 
estudo  

 Apoio 
individualizado 

 Coadjuvação  

 Apoio ao 
estudo  

 Tutorias 
 Apoio 

individualizad
o 
 

 Reforço curricular – 9º  
 Tutorias/Apoio tutorial 

específico 
 Apoio de preparação para 

exames  
 Apoio individualizado 
 Coadjuvação 
 Codocência 

 Reforço curricular – 12º 
anos 

 Tutorias 
 Apoio de preparação 

para exame  
 Apoio pedagógico – 

filosofia 10º e/ou 11º 
 Apoio individualizado 

 
Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

 

De acordo com o art.º. 6º do D.L. nº 54/2018, em cada escola deve prevalecer uma «Abordagem 
multinível», enquanto opção metodológica que permite o acesso ao currículo ajustada às potencialidades 
e dificuldades dos alunos, com recurso a diferentes níveis de intervenção, através de:  

 medidas universais, que constituem respostas educativas a mobilizar para todos os alunos; 
 medidas seletivas, que visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas 

pela aplicação de medidas universais;  
  medidas adicionais, que visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da 

comunicação, interação, cognição ou aprendizagem, exigindo recursos especializados de apoio à 
aprendizagem e à inclusão; 

O apoio educativo visa responder às dificuldades na aprendizagem, caracterizadas como 

constrangimentos ao processo de ensino e aprendizagem, de carácter temporário. Neste sentido, e atendendo 

à disponibilidade de crédito horário, às turmas abaixo indicadas atribuir-se-á pelo menos 1 tempo de 50 

minutos por disciplina/turma ou turmas de acordo com as necessidades. 

Disciplina  9ºA 9ºB 9ºC 10º  11º 12º A/B 

PORTUGUÊS 1* 1* 1*   1* 

MATEMÁTICA A  1* 1* 1*   1* 

HISTÓRIA A      1* 

FILOSOFIA    1 1  

*modalidade de reforço curricular (Reforço curricular como modalidade de apoio deve ser atribuído, preferencialmente na componente não 

letiva ou ao abrigo do artº 79 do ECD) 

1.1 Apoio de preparação para exame (9º, 11º e 12º anos) 

 Atendendo aos horários dos alunos, o apoio educativo destinado à preparação para exame funcionará 

com especial incidência no 3º período ou após o términus das aulas do 3º período, salvo casos excecionais. 

A gestão do tempo será feita de acordo com as solicitações e distribuição dos alunos, mas garantindo 

sempre que todos os alunos têm acesso a uma medida de apoio. Neste sentido, a direção distribuirá os apoios 

pelos docentes envolvidos.  

 

1.2. Tutorias, Apoios Individualizados, Apoio Tutorial Específico 

O programa de tutoria e os apoios individualizados funcionarão de acordo com as necessidades e as 

propostas dos conselhos de turma.  

Os alunos propostos no fim do ano letivo anterior iniciarão o programa em setembro. As novas propostas 

de tutoria devem: 

 ser apresentadas o mais brevemente possível; 
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 ser bem fundamentadas; 

 Indicar o professor tutor. 

 

1.3. Serviços de Psicologia e Orientação (SPO)  

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) desenvolvem a sua ação no Agrupamento, nos domínios 

considerados para a sua intervenção e cujo plano de ação é apresentado no início do ano letivo:  

 O apoio psicopedagógico a alunos e a professores;  

 A avaliação de alunos com vista à sua integração na base de dados da Educação Especial;  

 O apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da Comunidade Educativa;  

 A orientação escolar e profissional;  

 A promoção do sucesso e a prevenção do abandono escolar.  

 

VII - CRITÉRIOS ORGANIZACIONAIS 
1. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

           De acordo com o disposto no número 1 do artigo 13º do Despacho normativo nº 10-B/2018, de 6 de 

julho, os critérios gerais de elaboração dos horários dos alunos obedecem aos seguintes itens: 

a) O esquema de funcionamento do agrupamento, definido em função da previsão do número de 

turmas, número de tempos/horas curriculares de cada ano ou curso e capacidade dos respetivos 

espaços, obedecerá ao regime normal (8h.30 – 17h.30). 

b) Na escola sede, o período da manhã decorrerá entre as 8h30 e 13h10, o período da tarde entre 

as 13h20 e as 17h00. No centro escolar Mondim Oeste e na EB1 de Vilarinho, o período da manhã 

decorrerá entre as 9h00 e 12h30 e o período da tarde entre as 14h.00 e as 17h30. Os jardins de 

infância funcionarão das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30, de acordo com a portaria nº 644-

A/2015 e a planificação das AEC’s aprovada em Conselho Geral. 

c) A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de tempos letivos devidamente definidos 

quanto ao seu início e conclusão, com predomínio de atividades letivas no período da manhã. 

d) As aulas serão organizadas em blocos de 100 minutos ou segmentos de 50 minutos e de 150 minutos, 

no caso da escola sede, ao passo que no pré-escolar e 1º ciclo as aulas correspondem a 

tempos de 60 minutos. 

e) O período mínimo destinado ao almoço será de 1h e o máximo de 3 h e entre os dois turnos do dia o 

limite temporal máximo é de 3 horas. 

f) Atribuição dos tempos de disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da 

semana deve ocorrer, preferencialmente, em dias separados, o mesmo sucedendo nas disciplinas de 

língua estrangeira e Educação Física. 

g) As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se no 2º tempo/bloco após o término do 

período definido para o almoço. 

h) A alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de substituição das aulas por ausências de 

docentes ocorre por recurso a permutas, devidamente autorizadas pela diretora. 

i) A distribuição dos apoios a prestar aos alunos deve ser feita tendo em conta o equilíbrio do seu 

horário semanal, nunca devendo haver mais de 2 apoios em dias com 7 tempos letivos. 

j) As atividades extracurriculares bem como as reuniões dos órgãos de administração e gestão, 

estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo, não deverão colidir 
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com as atividades  letivas, sendo-lhes reservado um período  específico para a  sua realização. 

k) A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. No 

entanto, procurar-se-á concentrar as aulas de uma só turma numa mesma sala, exceto nas disciplinas 

que exigem uma sala específica. 

 
 

1.1. Horário de funcionamento do Pré-escolar 

 

Pré-escolar 
Tempos Letivos  

Início Termo Ocupação 

Manhã 
09.00 12.00 Atividades Educativas 

12.00 13.00 Almoço 

Tarde 
13.00 15.00 Atividades. Educativas 

15.00 17.30 AAAF (Atividades de animação e de apoio à família) 

 
 

1.2. Horário de funcionamento do 1.º Ciclo 

1º ciclo 
Tempos Letivos  

Início Termo Ocupação 

Manhã 

09.00 10.00 Atividades Letivas 

10.00 10.30 Intervalo 

10.30 12.00 Atividades Letivas 

 12.00 13.30 Almoço 

Tarde 

14.00 15.30 Atividades Letivas/ Atividades de Enriquecimento Curricular 

15.30 16.00 Intervalo 

16.00 17.00 Atividades Letivas/ Atividades de Enriquecimento Curricular 

 17.00 17.30 CAF 

 

 

1.3. Horário de funcionamento dos 2º e 3º Ciclos/Secundário 

2º e 3º Ciclos/Secundário 
Tempos Letivos 

Início Termo 

Manhã 

08.30 09.20 

09.20 10.10 

10.30 11.20 

11.20 12.10 

12.20 13.10 

Tarde 

13.20 14.10 

14.10 15.00 

15.20 16.10 

16.10 17.00 
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2. MATRÍCULAS E CONSTITUIÇÃO DE TURMAS  
 

2.1. Critérios Gerais 

Na constituição das turmas aplicam-se os critérios previstos na legislação em vigor, prevalecendo critérios de 

natureza pedagógica definidos no projeto educativo e no regulamento interno do Agrupamento, competindo 

ao diretor aplicá-los no quadro de uma eficaz gestão e rentabilização de recursos humanos e materiais 

existentes e no respeito pelas regras na lei. Na constituição das turmas é respeitada a heterogeneidade das 

crianças e jovens, podendo, no entanto, o diretor, após ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios 

que sejam determinantes para a promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar. 

Assim sendo, estabelecem-se os seguintes critérios gerais para a constituição dos grupos/turmas em cada nível 

de ensino: 

1. Em cada ano de escolaridade, as turmas deverão ser, sempre que possível, constituídas de forma a garantir: 

a) a sua diversidade do ponto de vista da proveniência geográfica dos alunos, do género e do estádio de 

desenvolvimento; 

b) o respeito pelas indicações pedagógicas fornecidas pelos docentes titulares de turma do ciclo/nível de 

ensino precedente, designadamente as propostas de divisão das turmas 

c) O número de alunos que constitui cada turma é o determinado pela legislação em vigor. 

d) As turmas são constituídas por 20 crianças/alunos, sempre que no PEI seja identificada como medida de 

acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração da criança/aluno em grupo reduzido, não 

podendo este incluir mais de dois nesta situação. 

e) A redução do grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência 

destas crianças no grupo em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

2. A constituição ou a continuidade, a título excecional de turmas com número superior ao legalmente 

estabelecido carece de autorização do conselho pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada do 

diretor, de acordo com a legislação em vigor 

3. A constituição ou a continuidade, a título excecional de turmas com número inferior ao legalmente 

estabelecido carece de autorização dos serviços do Ministério da Educação, mediante análise de proposta 

fundamentada do diretor, de acordo com a legislação em vigor 

4. Deverão ser integrados na mesma turma alunos vindos do estrangeiro com dificuldades especiais em Língua 

Portuguesa a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto. 

5. O Encarregado de Educação poderá, no prazo de 5 dias úteis, após a afixação das listas das turmas, solicitar 

a transferência do seu educando para outra turma, mediante a apresentação por escrito, de um pedido 

fundamentado de natureza psicopedagógica. 

2.1.1. Educação Pré-Escolar 

1. A matrícula e renovação de matrícula na educação pré-escolar, regem-se pela legislação em vigor. 

2. Na renovação de matrícula na educação pré-escolar é dada prioridade às crianças que no ano letivo anterior 

frequentaram o mesmo Jardim de Infância, aplicando-se as prioridades definidas na legislação. 

3. Terminado o período de matrícula, se não houver vaga, as crianças inscritas, fora de prazo, integram a lista 

de espera de acordo com as prioridades definidas na legislação. 

4. Na constituição das turmas, independentemente do número de lugares em funcionamento, deve ser 

respeitada a heterogeneidade das crianças, relativamente à idade, proporcionando, em simultâneo e sempre 

que possível, a equidade de género (M/F) em cada turma. 
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5. Sempre que possível, devem constituir-se os grupos/turmas dando continuidade aos do ano letivo anterior, 

tendo em conta o perfil e as necessidades das crianças e o número de anos de frequência no jardim-de-

infância. 

6. Nos jardins de infância com mais de um grupo/turma devem respeitar-se as indicações dos encarregados de 

educação, sempre que possível, quando expressas por escrito e fundamentadas em considerações de natureza 

psicopedagógica. 

2.1.2. 1º Ciclo 

1. As turmas de 1º ano são formadas com base nos grupos de crianças que transitam do pré-escolar dos 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento e das instituições particulares de solidariedade social na área de 

influência do estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas. No caso dos primeiros, deverão 

ser tidas em linha de conta as informações das educadoras de infância 

2. Na constituição de turmas do 1º ano, se houver mais do que uma turma deste nível, desde que o número 

não seja inferior a 10, deve respeitar-se sempre que seja possível e benéfico, a inclusão até 50% de alunos 

provenientes do mesmo grupo/turma dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento e das instituições 

particulares de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino e não haja indicação 

em contrário da respetiva educadora e do conselho de docentes. 

3. As turmas do 1º ciclo devem ser constituídas preferencialmente com um só nível; quando tal não for 

possível devido a insuficiência do número de alunos, serão constituídas com o menor n.º de níveis possível. 

Excetuam-se os estabelecimentos de ensino de lugar único. 

4. As turmas com dois níveis devem ser constituídas preferencialmente com 1º e 2º ano e 3º e 4º ano. 

5. Deve ser dada continuidade, na medida do possível, às turmas já existentes, salvo indicações pertinentes e 

fundamentadas do professor titular de turma baseadas em critérios 

de natureza sociais e psicopedagógicas, ouvido o Conselho de Docentes e expressas em atas de avaliação de 

final de ano. 

6. Deve fazer-se uma distribuição equitativa do número de alunos retidos, pelas várias turmas dos mesmos 

anos de escolaridade, bem como dos que beneficiam de medidas educativas especiais. 

7. Um aluno retido nos 1.º2.º ou 3.º ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por decisão da 

diretora, sob proposta do professor titular de turma. 

8 As turmas são constituídas tendo, ainda em conta, as recomendações dos docentes da educação especial, 

dos serviços de psicologia e orientação (SPO) e/ou outro técnico). 

9. O respeito pelas indicações dos encarregados de educação, sempre que possível, quando expressas por 

escrito e fundamentadas em considerações de natureza psicopedagógica. 

10. As transferências de alunos interturmas, no mesmo estabelecimento de ensino ou para estabelecimentos 

de ensino dentro do mesmo Agrupamento, devem ser propostas pelo professor titular de turma com o 

parecer do encarregado de educação, ou resultar de proposta apresentada pelo último à Diretora do 

Agrupamento, para serem analisadas individualmente, em função da fundamentação apresentada. 

11. O Encarregado de Educação poderá, no prazo de 5 dias úteis, após a afixação das listas das turmas, solicitar 

a transferência do seu educando para outra turma, mediante a apresentação por escrito, de um pedido 

fundamentado. 

12. À Diretora reserva-se o direito de indeferir o pedido de transferência de turma, por razões de caracter 

pedagógico e do bom funcionamento da escola. 

13. Deverão ser integrados na mesma turma alunos vindos do estrangeiro com dificuldades especiais em 
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Língua Portuguesa a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto. 

2.1.3. Critérios para a constituição de turmas do 5º ano 

 

5º Ano 

1.A constituição de turmas tem por base os parâmetros legalmente estabelecidos, as orientações dos serviços 

de administração educativa, bem como, sempre que possível, as recomendações específicas provenientes dos 

Conselhos de Turma e dos docentes das escolas do 1º ciclo. 

2.Deverão ser mantidos juntos os alunos provenientes da mesma turma, de modo a facilitar a sua integração 

3.Deverão ser distribuídos equilibradamente os alunos retidos, segundo o perfil destes. 

 

2.1.4. Critérios para a constituição de turmas dos restantes anos 

1. Na constituição de turmas, deve procurar manter-se, se possível, o maior número de alunos dos 

grupos/turma do ano anterior. 

2. Deve haver uma distribuição equilibrada dos alunos retidos pelas turmas do mesmo ano, segundo o perfil 

destes. 

3. Devem sempre que possível, respeitar-se as indicações do Conselho de Turma quanto à manutenção ou não 

do grupo turma. 

4. Na constituição das turmas para o ano 2019-2020, sempre que se mostre necessários, os alunos serão 

redistribuídos de forma equilibrada pelas turmas existentes. 

5. No ensino secundário, a constituição das turmas deve contemplar os alunos com disciplinas em atraso. 

Sempre que possível, os horários destes alunos serão compatíveis com pelo menos uma ou duas das 

disciplinas com maior insucesso. 

6. Considerando o regime de frequência por disciplinas que se aplica aos cursos do ensino secundário, bem 

como o respetivo regime de avaliação, um aluno pode integrar mais do que uma turma de anos de 

escolaridade diferentes, desde que os respetivos horários sejam compatíveis no momento em que é solicitada 

essa pretensão ao Diretor do Agrupamento. 

2.1.5. Fusão/Divisão de Grupos/Turmas 

1. A constituição do grupo/turma deve, sempre que possível, obedecer ao princípio da continuidade 

pedagógica. Excecionalmente, tal pressuposto poderá não ser cumprido. Esta situação pode ser motivada por 

uma recomendação, devidamente fundamentada, do conselho de docentes titulares de grupo/turma ou do 

conselho de turma, no sentido de alterar a respetiva composição, resultantes do planeamento da rede escolar 

ou, ainda, resultantes da necessidade de gerir os recursos humanos e os equipamentos. 

2. Sempre que houver necessidade de não respeitar a continuidade pedagógica de um grupo/turma devem ser 

devidamente ponderados os seguintes critérios em igualdade de valoração: 

a) Distribuição de alunos com Medidas de Suporte à aprendizagem de forma equilibrada, atendendo também 

ao tipo de problemáticas indicadas no RTP e/ ou PEI; 

b) Distribuição equilibrada de alunos retidos no mesmo ano de escolaridade; 

c) Aproveitamento global do grupo/turma; 

d) Dimensão da turma; 

e) Comportamentos/atitudes do grupo/turma, considerando também situações individuais 

neste domínio. 
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3. Sempre que houver necessidade de alterar o grupo/turma, o critério deverá ser de natureza pedagógica. 

Nas restantes situações deverão ser respeitados os seguintes critérios: 

a) os primeiros alunos a ser retirados serão aqueles que não pertencem ao núcleo base (grupo/turma); 

b) deverá ser consultado o Diretor de Turma; 

c) quando não for possível o critério a utilizar será a ordem alfabética decrescente. 

4.Mudança de Turma 

Os pedidos de mudança de turma, devidamente fundamentados, só podem efetuar-se para turmas onde haja 

vaga e depois de ponderadas as implicações que podem advir na turma que recebe o aluno 

5. Na ponderação dos critérios anteriores devem participar os intervenientes seguintes: 

a) - titular de turma/Conselho de docentes/Conselho de Turma/diretor de turma; 

b) -Equipa da Educação Especial; 

c) -Equipa de constituição de turmas; 

d) -Diretor. 

2.1.6. Critérios para a constituição de turmas dos Cursos Profissionais 

a) Aluno do Agrupamento que beneficiam de Medidas da Educação Inclusiva; 

b) Alunos do Agrupamento; 

c) Primeira opção do aluno; 

d) Aluno que se candidata à frequência do 10.º ano pela primeira vez; 

e) Aluno que pretende reorientar o seu percurso escolar; 

f) Aluno oriundo de Curso de Educação e Formação. 

VIII - HORÁRIOS 

1 . ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DOS ALUNOS 

1.1. 1.º Ciclo 

1. O horário dos alunos do 1º CEB é distribuído ao longo dos 5 dias da semana, tendo diariamente 5 horas 

letivas + 1 hora semanal de EMRC, 2 horas semanais de Inglês para o 3º e 4º anos e atividades de 

enriquecimento curricular em conformidade com a legislação em vigor. 

2. As disciplinas de Português e Matemática deverão ser trabalhadas, preferencialmente, no período da 

manhã. 

3. As atividades de enriquecimento curricular devem ser trabalhadas, preferencialmente, nos últimos tempos 

da tarde, podendo, desde que tal se mostre necessário, flexibilizar o horário, colocando as AEC antes da 

atividade curricular da manhã. 

4. De acordo com artigo 82.º do ECD, uma das horas da componente não letiva é para atendimento aos 

encarregados de educação (distribuída por 2 períodos de 30 minutos quinzenais) e a outra para a supervisão 

das AEC, sem prejuízo de outras que sejam necessárias. No restante período aquelas atividades serão 

dinamizadas por pessoal afeto pelo Município, sob supervisão do professor titular de turma. (O 

acompanhamento e a supervisão dos intervalos ficam a cargo do pessoal Operacional, sob a supervisão do 

titular de turma). 
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1.2. Organização dos horários dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos/secundário 

1. O horário dos alunos deve ser distribuído ao longo dos 5 dias da semana de modo equilibrado, prevendo 

uma 1 tarde livre. 

2. A existirem, as tardes livres dos alunos deverão ser organizadas por anos de escolaridade ou por ciclos de 

ensino de modo a ser possível assegurar uma distribuição equitativa das atividades de enriquecimento 

curricular. 

3. As atividades do Desporto Escolar devem ocorrer em dias alternados, por ciclo de ensino. 

4. Nos dias com maior número de aulas, as atividades letivas que constam do currículo do aluno não devem, 

em mais de 2 dias da semana, ir além dos 4 blocos diários respeitando o tempo mínimo para almoço que não 

poderá ser inferior a 1 hora, com exceção dos cursos profissionais, que podem ter 4 blocos todos os dias da 

semana. 

5. Nenhuma turma poderá ter mais do que 5 segmentos de 50 minutos ou 2 blocos de 100 minutos 

consecutivos; 

6. Nos dias com maior número de aulas, os horários deverão ter uma distribuição onde se integrem disciplinas 

de carácter teórico e disciplinas de carácter prático. 

7. As disciplinas de Língua Estrangeira e de Educação Física não devem ser lecionadas em dias imediatamente 

seguidos. Relativamente às restantes disciplinas, quando a carga letiva tiver que ser distribuída por dois dias, 

deve evitar-se, também, que estes sejam seguidos. 

8. Deve procurar evitar-se que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham lugar em dias 

consecutivos. 

9. Se por exigência curricular se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa situação não 

poderá ocorrer nenhum tempo desocupado para qualquer deles. 

10. As disciplinas de Português e de Matemática deverão ser lecionadas no período da manhã, devendo no 

período da tarde ser lecionadas, preferencialmente, as disciplinas de carácter prático, no caso dos 2º e 3º 

ciclos. 

11. As aulas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora depois de findo o período de almoço destinado 

aos alunos, sendo de evitar o primeiro segmento da tarde. 

12. As disciplinas de Educação Física, Educação Visual e Educação Tecnológica devem estar distribuídas ao 

longo do horário semanal dos alunos, de modo a evitar-se, num mesmo dia, o funcionamento de mais do que 

uma das disciplinas referidas. 

13. No ensino secundário, as disciplinas sujeitas a avaliação externa dever-se-ão concentrar no período da 

manhã 

14. As disciplinas de Matemática e Físico Química deverão ocupar preferencialmente os primeiros tempos da 

manhã. 

15. Nos horários do 2º e 3º ciclo as manhãs deverão ter apenas 2 blocos de 100 minutos ou 2 blocos de 100 

minutos mais 50 minutos, exceto à 4ª feira. 

1.3. Especificações sobre o desdobramento de aulas e o seu regime de funcionamento 

1.3.1. 3º ciclo 

De acordo com a legislação em vigor, existem desdobramentos das turmas nas aulas de Ciências Naturais e 

Físico-Química, num tempo de 50 minutos. O desdobramento destina-se “exclusivamente à realização de 

trabalho prático ou experimental” (despacho normativo nº 10-B/2018). 
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Para formação dos grupos, a turma é dividida em função da ordem numérica dos alunos e os turnos são 

definidos no início do ano letivo pelos professores das disciplinas implicadas nos desdobramentos (o número 

de alunos da turma terá de ser igual ou superior a 20). 

1.3.2. Ensino Secundário 

Nos cursos científico-humanísticos, há lugar a desdobramento “exclusivamente à realização de trabalho 

prático ou experimental” (despacho normativo nº 10-B/2018) no tempo semanal de lecionação 

correspondente a 150 minutos, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes 

disciplinas bienais: 

Biologia e Geologia e Física e Química A; 

1. Nos cursos científico-humanísticos de 12º ano, há lugar a desdobramento no tempo semanal de lecionação 

correspondente a 100 minutos, quando o número de alunos da turma for superior a 20, nas seguintes 

disciplinas anuais: Biologia/Geologia e Física/Química; 

2. Os desdobramentos entre Físico-Química A/Biologia e Geologia, nos 10º e 11º anos, devem ocorrer no 

mesmo dia. 

3. Nas disciplinas de caráter laboratorial da componente de formação científica dos cursos profissionais, há 

lugar a desdobramento até um tempo letivo, sempre que o número de alunos for igual ou superior a 20; 

4. Nas disciplinas de caráter laboratorial, oficinal, informático ou artístico da componente de formação técnica 

dos cursos profissionais, há lugar a desdobramento na totalidade da carga horária semanal, quando o número 

de alunos for superior a 15; 

5. A componente técnica/tecnológica dos cursos Profissionais deverá, preferencialmente, ocupar as tardes de 

4ª feira a fim de possibilitar o maior número de reuniões de equipas pedagógicas. 

IX - ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE 

 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 
1. A responsabilidade da elaboração dos horários e consequente distribuição de serviço é da competência 

da Diretora;  

2. Para a elaboração de horários conjugar-se-ão os interesses dos discentes e do Agrupamento, no respeito 

inequívoco dos normativos legais vigentes e do Regulamento Interno;  

3. A elaboração de horários quer das turmas quer dos professores obedecerá a critérios de ordem 

pedagógica; 

4. Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, sempre que possível.  

5. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a exame final a professores para os quais 

haja previsibilidade de ausência prolongada. 

6. A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina subordina-se à legislação em vigor e 

às turmas existentes; 

7. A Diretora, por razões de serviço, para garantir o cumprimento dos princípios estabelecidos na lei, na 

sequência das competências que lhe estão atribuídas, reserva a possibilidade de proceder às alterações 

consideradas convenientes no sentido de uma melhor gestão dos recursos humanos.  
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2. HORÁRIOS DOS PROFESSORES  

2.1.  Componente letiva 

No âmbito da distribuição de serviço docente, o Conselho Pedagógico, de acordo com os normativos legais, 

determina:  

A. O horário semanal dos docentes é de 35 horas;  

B. A componente letiva semanal do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico é de 25 horas semanais; 

C. A componente letiva semanal dos docentes do 2º, 3º ciclos/secundário é de 1100 minutos 

(correspondentes a 22 tempos de 50m);  

D. A componente letiva de cada docente de carreira tem de estar completa, não podendo, em caso 

algum, conter qualquer tempo de insuficiência. (despacho normativo nº 10-B/2018). 

E. As atividades de Desporto Escolar dispõem de crédito próprio a ser usado na componente letiva dos 

docentes. 

 

2.2. Componente não letiva de trabalho de estabelecimento (Despacho Normativo nº 10-B/2018). 

1. De acordo com o art. 6º do  Despacho normativo nº 10-B/2018,  “A componente não letiva do serviço 

docente encontra -se definida no artigo 82.º do ECD e abrange a realização de trabalho individual e a 

prestação de trabalho na escola.”, competindo ao diretor atribuir as atividades a incluir na 

componente não letiva de estabelecimento de cada docente, de entre as previstas no n.º 3 do artigo 

82.º do ECD ou consagradas na legislação em vigor; 

2. Atribuição de 2 horas semanais aos docentes do Pré-escolar, destinadas à supervisão das atividades de 

animação e apoio às famílias (AAAF) e atendimento aos encarregados de educação na educação pré-

escolar; 

3. Atribuição de 2 horas semanais aos docentes do 1.º CEB, sendo aplicadas na Supervisão Pedagógica 

das AEC e atendimento aos encarregados de educação; 

        4. Atribuição de até 150 minutos semanais aos docentes dos 2.º e 3.º CEB e Secundário, sendo aplicadas 

da seguinte forma: 

a)  Reuniões mensais de conselho de disciplina e/ou articulação curricular e trabalho 

colaborativo; 

b) Desempenho de funções de Diretor de Turma; 

c)  Apoio ao Estudo do 2.º Ciclo; 

d)  Apoio individual a alunos com dificuldades de aprendizagem; 

e) Tutoria; 

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

g) Desempenho de outros cargos de coordenação pedagógica; 

h) Realização de atividades educativas que se mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos; 

i) Ações de formação de docentes; 

j) Colaboração em atividades de complemento curricular que visem promover o enriquecimento 

cultural e a inserção dos educandos na comunidade; 

k) Assessoria técnico-pedagógica;  

l) Substituição de outros docentes na ausência de curta duração; 

m) Produção de materiais pedagógicos; 
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n) Atividades da equipa TIC; 

o) Clubes; 

p) Biblioteca escolar; 

5. Para além dos princípios enunciados anteriormente, sempre que possível, devem ser considerados os 

seguintes critérios:  

a) Deve ser preferencialmente assegurada a continuidade pedagógica (disciplina/turma);  

b)  Distribuição das disciplinas com exame nacional, de 9º, 11º ou 12ª ano, a docentes do Quadro da 

Escola e tendo em atenção a experiência de lecionação ou/e formação desenvolvida;  

c) Distribuição das disciplinas das áreas específicas ou técnicas dos cursos profissionais ou outras a 

docentes com experiência de lecionação ou/e formação desenvolvida nessa área;  

d) O horário do docente não deve incluir mais de 3 Blocos ou 6 segmentos letivos consecutivos, nem 

deve incluir mais de 7 segmentos letivos diários, salvo concordância expressa do docente.  

e) O horário do docente deve contemplar um período para almoço de, pelo menos, 1h.  

f) O serviço distribuído ao docente deve estender-se ao longo de 5 dias / semana.  

g) O serviço letivo não deve ser distribuído por mais de dois turnos diários, excetuando-se participação 

dos docentes em reuniões de natureza pedagógica. 

h) O docente obriga-se a comunicar, por escrito e com uma antecedência mínima de 1 mês, à Diretora 

qualquer facto que implique redução ou condicionamento na elaboração do horário.  

i) As horas correspondentes ao tempo para atividades de apoio educativo e de enriquecimento e 

complemento curricular devem ser marcadas, de acordo com o horário das respetivas turmas. 

j) As horas de apoio educativo ou outras que sejam atempadamente conhecidas ou solicitadas farão 

parte integrante do horário do docente, sempre em período não coincidente com as atividades letivas 

dos alunos.  

k) O horário letivo dos professores que lecionam nos cursos profissionais tem por base o número de 

horas semanais estabelecido no ECD. No entanto, de acordo com o princípio da flexibilidade, de modo 

a corresponder às necessidades específicas dos alunos, poderá ser gerido de forma flexível.  

l) Na elaboração do horário de trabalho 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. 

 

3. O PLANO DE OCUPAÇÃO PLENA DOS TEMPOS ESCOLARES 

Cumprindo o estipulado no n.º 3 do artigo 13º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, o 

Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto definiu o plano de Ocupação dos Tempos Escolares a aplicar, no 

ano letivo de 2019-2020, a todos os alunos do Agrupamento. 

Conjugado o disposto no artigo 6º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, o plano de 

ocupação elaborado pela Diretora pretende dar resposta à necessidade de ocupação plena dos alunos com 

atividades educativas, durante o seu horário letivo, na situação de ausência do respetivo docente a uma ou 

mais aulas, bem como proporcionar atividades de enriquecimento e complemento curricular e cultural aos 

alunos nos tempos livres. 

As atividades educativas necessárias à plena ocupação dos alunos durante o período de permanência no 

estabelecimento escolar são asseguradas pelos tempos do artigo 79º, da compensação letiva e componente 

não letiva de estabelecimento).  



 
 

Plano de Desenvolvimento do Currículo 2019-2020 
 

 

62 

3.1 O plano de Ocupação dos Tempos Escolares contempla atividades a dinamizar na 

1. AAF 

2. AEC’S E CAF 

3. BECRE 

4. GAA 

5. CLUBES  

6. DESPORTO ESCOLAR  

 

 

3.2. Operacionalização da Ocupação Plena dos Tempos Escolares 

1. Pré - Escolar 

A substituição do educador titular de turma, em situação de falta, tem o seguinte plano de ação:  

a) 1º - Pelos docentes sem componente letiva, em exercício de funções no Agrupamento. 

b) 2º - Pelos docentes da Educação Especial. 

c) 3º - Pela Adjunta da Direção. 

d) 4º - Pela Assistente Operacional que assegura a guarda das crianças, durante o primeiro dia. Durante 

os restantes períodos, as crianças cujas famílias necessitam da componente social e de apoio à 

família, permanecerão na instituição que presta este serviço, ficando as restantes crianças ao cargo 

da família. 

2. 1º CICLO 

A substituição do professor titular de turma, em situação de falta, tem o seguinte plano de ação: 

e) 1º - Pelos docentes sem componente letiva, em exercício de funções no Agrupamento. 

f) 2º - Pelos professores de Apoios Educativos ou Educação Especial. 

g) 3º - Por assistentes operacional, sob a supervisão do professor (s) em exercício de funções. 

 

3. Escola Básica e Secundária 

a) Na Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto foi constituída uma bolsa de Ocupação de Tempos 

Escolares, com um mínimo de dois docentes por tempo letivo, em que os professores estarão 

disponíveis para desenvolver atividades educativas com os alunos, de acordo com os tempos 

registados nos respetivos horários com a designação de Ocupação de Tempo Escolares (OTE).  

b) A Ocupação de Tempos Escolares dos alunos poderá ser efetuada, também, por outros docentes não 

afetos a essa bolsa, nomeadamente por recurso à permuta ou por docentes da área/disciplina a 

substituir e cuja componente letiva do seu horário se encontre incompleta.  

c) As substituições de professores em falta poderão fazer-se também recorrendo a outras atividades.  

 

4. O Plano de atividades de OPTE estrutura-se em duas situações distintas 

      1 – Ausência prevista do docente: Permuta/Atividades educativas; 

      2 – Ausência imprevista do docente: Atividades educativas de enriquecimento e apoio educativo. 
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4. PROCEDIMENTOS 
 

4.1 No caso de falta por motivos previstos  

PERMUTA  

a) O professor que prevê faltar por razões justificáveis deve procurar assegurar a permuta com um professor 

de outra disciplina da mesma turma, do mesmo grupo disciplinar ou alteração do horário da turma.  

b) Para tal deverá ser preenchido no programa GIAE que indicará as aulas e os professores a permutar o qual 

deverá ser entregue na Direção, com uma antecedência mínima de dois dias úteis, para que seja concedida a 

respetiva autorização.  

c) Nestas condições não haverá lugar à marcação de falta ao docente substituído.  

d) Desta situação não poderá resultar, obviamente, prejuízo em número de aulas para os alunos nem 

desrespeito pelos tempos marcados no horário da turma.  

e) Os professores deverão informar os alunos com antecedência, para que estes sejam portadores do material 

didático necessário para a disciplina substituta.  

f) No sumário, o professor substituto sumariará a matéria efetivamente lecionada e numerará a lição 

sequencialmente relativamente à sua disciplina;  

 

4.2. No caso de falta por motivos imprevistos  

 

O Plano de Ocupação Plena dos Tempos Escolares prevê, também o encaminhamento dos alunos para o 

Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) e Biblioteca.  

No caso de falta (imprevista ou prevista e na impossibilidade de permuta) o Plano Pleno de Ocupação dos 

Tempos Escolares prevê o encaminhamento dos alunos para a BECRE. 

X – FUNÇÕES DO DIRETOR DE TURMA  

(Despacho Normativo nº 10-B/2018) 

1. Ao diretor de turma compete, entre outras:  

a) Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos conteúdos curriculares das diferentes 

disciplinas promovendo a interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular;  

b) Coordenar o processo de avaliação formativa das aprendizagens, garantindo a sua regularidade e 

diversidade; 

c) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação de medidas que garantam o sucesso 

escolar de todos os alunos;  

d) Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às diferentes ofertas por esta promovida; 

e) Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola com a família, em articulação com os 

docentes do conselho de turma;  

f) Promover mecanismos de devolução de informação às famílias. 

 

2. Critério de designação do Diretor de Turma terá por base o seguinte perfil: 

a) Bom relacionamento interpessoal com os alunos, docentes e encarregados de educação; 

b) Responsabilidade no cumprimento de prazos e procedimentos, assim como do que está estipulado na 
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Lei, no Regulamento Interno e relativamente às determinações do Conselho Pedagógico; 

c) Capacidade de organização; 

d) Capacidade de liderança; 

e) Capacidade de articulação com as diferentes estruturas educativas; 

f) Continuidade pedagógica ao longo do ciclo; 

XI - DESEMPENHO DE CARGOS E OUTRAS FUNÇÕES DE NATUREZA PEDAGÓGICA 

1. CARGOS 

1. As funções de coordenação, orientação, supervisão pedagógica e avaliação do desempenho são exercidas 

pelos seguintes docentes:  

a) Em termos exclusivos, pelos docentes posicionados no 4.º escalão ou superior, detentores, 

preferencialmente, de formação especializada;  

b) Em casos excecionais, devidamente fundamentados, pelos docentes posicionados no 3.º escalão ou 

outro, desde que detentores de formação especializada. 

2. O exercício dos cargos de natureza pedagógica ocorre nos tempos de redução do artigo 79º do ECD e na 

componente não letiva. Se o docente não beneficiar da redução ao abrigo do artigo 79ª do ECD ou a 

componente não letiva não for suficiente, recorrer-se-á ao crédito horário.  

 

Cargo 
Horas de redução (ao abrigo do artigo 
79º, componente não letiva ou letiva) 

Coordenador de departamento  4 

Coordenador de disciplina  2/1 

Coordenador de DT 2º e 3º ciclos e ensino secundário* 4 

Coordenador de secretariado exames  4 

Coordenador do PAE  8 

Coordenador de projetos e PAA 4 

Coordenador de PES 4 

Representante dos serviços especializados de apoio educativo 2 

Diretor de curso (ofertas formativas) 2 CNL 

Diretor de Turma   (2 CL + 2 CNL) 

Coordenador de cidadania e desenvolvimento   

 

2. EQUIPAS PEDAGÓGICAS 
 

O trabalho colaborativo, de natureza multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar será operacionalizado 

por equipas educativas, visando o desenvolvimento de aprendizagens de qualidade. 

O trabalho de preparação, desenvolvimento e monitorização a levar a cabo por essas equipas ocorrerá, 

preferencialmente na componente não letiva.  

As novas equipas a constituir são:  

• Equipas DAC; 

• Equipa de matemática – 7º ano 

• Equipa PortMat 

• Conselhos de turma/ano 
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• Conselhos de DTs 

• Conselhos de disciplina 

• Conselhos de Departamento  

XI - AVALIAÇÃO NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 Avaliar para o Sucesso Educativo 
 
1. REFERENTE CONCETUAL 
A “Matriz de Avaliação de Aprendizagens” é o instrumento que integra a filosofia pedagógica da avaliação das 

aprendizagens, respeitando os normativos que definem essa mesma filosofia, sem esquecer o “Quadro de 

Critérios de Avaliação”, que dela decorre, assim como integra, também, a “Metodologia de Avaliação” a 

utilizar, para garantir os procedimentos adequados à sua aplicação. 

Podemos, pois dizer que a Matriz de Avaliação de Aprendizagens constitui um guião condutor de práticas 

desejáveis, ao definir, através do Referente Conceptual, os pressupostos de caráter imperativo que devem 

nortear estas mesmas práticas e que, em termos sintéticos, poderemos definir como: 

 A existência de uma Matriz de Educação e de Política Educativa focada no aluno e nos seus “itinerários 

de aprendizagem”, que se pretendem de inclusão e sucesso. 

 A consciência de que a inclusão pedagógica e a igualdade de oportunidades no acesso ao 

conhecimento exigem a diferenciação de práticas de gestão de curriculum, incluindo a avaliação. 

 A necessidade de planificar para “itinerários de aprendizagem”, que obriga a assumir a avaliação como 

um processo de monitorização e acompanhamento formativo dos percursos de aprendizagens dos 

alunos, sempre numa perspetiva de regulação e autorregulação, que conduzam à apropriação efetiva 

e significativa da aprendizagem. 

 

A necessidade de reconfigurar o paradigma de avaliação de aprendizagens – mudar do paradigma de ensino 

para o paradigma de aprendizagem, colocando o foco no conhecimento efetivo, em competências - chave 

efetivamente adquiridas, significativas e essenciais, importantes para a compreensão, a mobilização, a 

progressão, nos percursos de aprendizagem. 

 2– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

2.1. Critérios de avaliação – quadro global – DL n.º 55/2018 

 

Definição:  

Os Critérios de Avaliação constituem o elemento orientador e regulador das práticas de avaliação na escola e 

devem constituir um referencial comum a toda a escola, criando uma cultura de avaliação promotora de 

inclusão pedagógica. 

 

MODALIDADES DA AVALIAÇÃO: 

A Avaliação das Aprendizagens compreende duas formas e momentos diferentes, face aos objetivos finais: a 

avaliação externa e a avaliação interna. A Avaliação Interna é da responsabilidade da escola e, por isso, é 

importante que os critérios de avaliação da escola integrem os mecanismos de gestão de curriculum e estejam 

focados na monitorização contínua das aprendizagens. A Avaliação Interna implica uma contínua intervenção 
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pedagógica tendo em vista adequar estratégias e realizar melhorias (avaliação formativa) e, também, a 

continuidade desse acompanhamento de percurso, criando condições, articuladas e consequentes, para 

produzir juízos globalizantes sobre esses mesmos percursos (avaliação sumativa). 

 

OBJETO DA AVALIAÇÃO: 

A Avaliação das Aprendizagens deve incidir sobre as aprendizagens e os desempenhos esperados, 

nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 

das áreas de competências inscritas no Perfil do aluno. O Objeto da Avaliação é o conjunto comum de 

conhecimentos a adquirir, identificados como os conteúdos relevantes e significativos de diferentes 

disciplinas, articulados com capacidades e atitudes a desenvolver, obrigatoriamente, nessas áreas disciplinares 

(Aprendizagens Essenciais e Áreas de Competências). 

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO: 

A Avaliação das Aprendizagens, como parte integrante da gestão do currículum, é um instrumento ao serviço 

do ensino e da aprendizagem. O seu objetivo central é a melhoria deste percurso, baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica que permite orientar os itinerários de aprendizagem dos alunos, de um 

modo diferenciado, e garantir que a apropriação de competências-chave seja relevante, essencial e 

significativa. A Avaliação das Aprendizagens tem pois, claramente, um objetivo de monitorização e regulação 

do processo, tendo sempre em vista a revisão e ajustamento de estratégias, para corrigir assimetrias e 

conduzir a uma verdadeira equidade no acesso à aprendizagem. 

A avaliação tem, ainda, como objetivo, proceder à certificação das aprendizagens. 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Pressupostos  

 Os critérios de avaliação devem traduzir as expectativas de aprendizagem, os objetivos a atingir, de 

acordo com as escolhas pedagógicas que a escola pode fazer, ponderando, valorizando, e 

estabelecendo os seus critérios contextualizados, sem deixar de respeitar os referenciais previstos – 

Perfil do Aluno, Aprendizagens Essenciais, Áreas de Competências, Descritores Operativos e 

Descritores de Perfil. 

 Na operacionalização dos critérios de avaliação deve estar sempre presente que “o que permite 

desenvolver as competências previstas no Perfil é a apropriação efetiva dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes que foram trabalhadas, em conjunto e individualmente” (Perfil do Aluno, 

adaptado, pg.32). 

 O conceito de competência, tal como consta do Perfil, deve estar presente em toda a 

operacionalização da avaliação das aprendizagens, já que considera que “as competências são 

combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes interligadas entre si” (Perfil do 

Aluno, adaptado, pg.19). 
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Referencial a aplicar no Agrupamento 

 Conhecimentos  até   80% 

 Capacidades      até   40% 

 Atitudes              até   40% 

       O total da distribuição das percentagens é de 100% 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Pressupostos 

 A avaliação de aprendizagens implica uma contínua e sistemática recolha de informação 

personalizada, que deve ser feita com uma diversidade de formas de recolha, recorrendo a uma 

variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos adequados aos destinatários e às circunstâncias 

em que ocorrem. 

 A informação recolhida, resultante da permanente observação e monitorização da prática letiva, 

fornece ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação um conjunto de dados essenciais sobre 

o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens e os percursos para a sua melhoria. 

 A qualidade da informação obtida resulta da diversidade e diferenciação pedagógica da prática letiva e 

da sua articulação com a diversidade de instrumentos de recolha. 

 A análise dos dados recolhidos deve ter a coautoria do aluno e a triangulação possível com mais do 

que um avaliador. 

 

2.2. Critérios de avaliação – referente metodológico 

 

Planificação: Gestão de Curriculum na sala de aula e Avaliação de aprendizagens – uma prática integrada 

PRESSUPOSTOS 

 A Planificação da ação docente, que se pretende focada no aluno e preocupada em construir 

itinerários de aprendizagem, deverá estar sustentada por formatos pedagógicos diferenciadores, tais 

como, a título de exemplo: Planificação com Roteiros de Aprendizagem; com Guiões de Atividade por 

núcleo, tema ou domínio; com Estratégias Diferenciadas na gestão das AE e com Planificação de 

Percurso com momentos de coautoria com os alunos. 

 A Planificação Diferenciada deverá prever e integrar o modo de Avaliação Diferenciada, adequando 

esta à monitorização, registo e acompanhamento do percurso de aprendizagem previsto. 

 A matéria/objeto da avaliação, os instrumentos de observação e recolha, o seu modo de aplicação, a 

consequente análise e o reajustamento de práticas partem sempre, necessariamente, do Referencial 

constituído pela Planificação da Ação Docente. 

 

Metodologia da Avaliação de Aprendizagens: Observar, Registar, Analisar, Melhorar 

Caracterização da Metodologia de Avaliação de Aprendizagens 

É uma metodologia de recolha de informação, diversificada do ponto de vista dos instrumentos de 

recolha e das fontes utilizadas e aplica-se, de um modo contínuo, a diferentes momentos de 
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aprendizagem em que ocorrem tarefas, atividades, procedimentos, que podem ser observados e 

registados, gerando dados informativos, tão personalizados quanto possível, sobre os alunos e sobre o 

modo como realizaram esses momentos. 

É uma metodologia focada na recolha de informação, suportada por instrumentos com descritores, 

que clarificam o objeto da recolha, e por indicadores, que estabelecem métricas/valorações sobre os 

descritores. 

É uma metodologia cuja finalidade primeira é observar e recolher, para identificar dificuldades e erros 

nos percursos de aprendizagem individuais, utilizando, depois, a análise/avaliação dos dados para 

procurar mecanismos de superação e melhoria efetiva das aprendizagens. 

 

Caracterização dos Procedimentos Metodológicos  

 Observação – momento em que as atividades pedagógicas de desenvolvimento da aprendizagem 

estão sujeitas ao olhar do observador (professor/aluno/outro), que utiliza descritores, onde se 

detalha o que se espera da ação dos alunos, e indicadores, onde se atribui valor às componentes de 

cada descritor, tendo em vista recolher informação direta sobre o modo como decorrem os 

percursos de aprendizagem. 

 Recolha/Registo – momento em que se concretizam os procedimentos e objetivos da observação 

através da utilização dos instrumentos de avaliação de aprendizagem que são desenhados para uma 

observação focada (descritores), com espaços próprios para registar/recolher os dados observados. 

Instrumentos de avaliação de aprendizagem – são construídos para recolher dados que possibilitem 

formular juízos de valor sobre o percurso de aprendizagem do aluno, na perspetiva de regulação e 

autorregulação do percurso. São grelhas de observação e registo que trazem métricas com valores e 

ponderações, assim como legendas interpretativas que conduzem à avaliação. 

 Análise/Juízos de Valor – a análise dos dados recolhidos deve implicar a leitura comparativa entre 

descritores e indicadores esperados e os efetivamente realizados. As inferências que daqui resultam 

possibilitam a produção de avaliações de percurso/processo e determinam a redefinição de 

estratégias diferenciadas de aprendizagem. 

 Avaliação – procedimento apreciativo do percurso de aprendizagem, baseado nos dados recolhidos 

pelos suportes já referidos. A avaliação pode concretizar-se, de um modo sumativo num juízo 

globalizante, que é a leitura integrada de tas as valorações de percurso já realizadas. 

  

Os Instrumentos de Avaliação: Planificação da Conceção/produção dos Instrumentos, tipologia dos 

instrumentos de avaliação e metodologia de aplicação. 

Planificação da Conceção/produção dos instrumentos 

Os Instrumentos de Avaliação para uma avaliação diferenciada, são instrumentos que devem ser desenhados à 

medida para os contextos e momentos específicos  de aprendizagem que se pretendem observar/avaliar. Isto 

significa que a planificação da conceção e produção dos instrumentos de avaliação tem que decorrer da 

planificação do desenvolvimento da aprendizagem e das ações estratégicas que vão ser utilizadas para 

concretizar os diferentes itinerários de aprendizagem.  

Tipologia dos instrumentos de avaliação  

Os Instrumentos de Avaliação são instrumentos que, quando feitos à medida, tendo em vista a diferenciação 
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pedagógica na avaliação, constituem-se como instrumentos integrados onde, numa só grelha, podemos ter o 

suporte de recolha e registo, os descritores e indicadores que permitem a análise e, ainda, a legenda 

interpretativa que parametriza a avaliação. Os instrumentos de avaliação devem ser construídos em função de 

um objeto concreto, tarefa, ação, produto escrito, experiência laboratorial e, por isso, o que os distingue, 

essencialmente, é o tipo de suporte escolhido, tendo em vista a finalidade. A partir da “mecânica” de 

construção que já atrás referimos, é possível construir diferentes instrumentos de avaliação, devendo sempre 

ter presente que eles são, num 1º momento, instrumentos de recolha, que aplicamos a uma fonte de 

informação, tais como as atividades diferenciadas e diversas, os trabalhos escritos, os relatórios críticos, as 

experiências laboratoriais, os portefólios, entre muitos outros. 

Em termos de tipologia, se aceitarmos estes pressupostos, acabamos por ficar com uma tipologia muito 

simplificada: Grelhas de Observação (contexto de recolha direta), Grelhas de Análise Criterial (recolha em 

documentos, relatórios, produtos escritos, elaborados), Listas de Verificação (confirmação simples, direta ou 

não de aquisições ou realizações diversas). 

Os instrumentos a produzir devem ser simples, com uma estrutura base que se vai adequando às finalidades. 

Metodologia de aplicação 

A metodologia de aplicação dos instrumentos de avaliação concretiza-se do seguinte modo: 

 Identificando, a partir da planificação das aprendizagens, qual o objeto e contexto sobre que deve 

incidir 

 Produzindo instrumentos de avaliação desenhados à medida para esse objeto e contexto 

 Aplicando-os de um modo contínuo e sistemático, em permanente feedback e retorno, com os alunos, 

num processo de regulação e autorregulação das aprendizagens. 

 

Esta Matriz está suportada pelos seguintes normativos: 

 Despacho nº 6478/2017 

 Decreto-Lei nº 54 e nº55/2018 

 Portarias nºs 223 e 226/2018 

 

Competências 
Áreas de Competências Instrumentos e procedimentos 

Conhecimentos 

 Autoavaliação 

 Autonomia e desenvolvimento pessoal; 

 Cidadania e participação; 

 Comportamento  

 Comunicação 

 Apresentações  

 Atividades em pares e grupos 

 Comentário crítico 

 Debates 

 Elaboração de textos 
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Capacidades  

 Curiosidade, reflexão e inovação; 

 Empenho  

 Espírito crítico 

 Excelência e exigência 

 Interesse 

 Linguagem e textos 

 Pontualidade e assiduidade  

 Raciocínio e resolução de problemas 

 Relacionamento interpessoal 

 Saber científico, técnico e tecnológico 

 Sentido de responsabilidade e 

integridade; 

 Trabalho em equipa e cooperação  

 Transferência de aprendizagens 

 … 

 

 Fichas de trabalho 

 Grelhas de observação e 

registo. 

 Portfólio 

 Questões aula 

 Realização e exposição de 

trabalhos de pesquisa. 

 Registo de autoavaliação e 

heteroavaliação 

 Registos (vídeo, áudio, 

fotografia, 

entrevistas/reportagens) 

 Relatórios 

 Testes de avaliação 

 … 

Atitudes 

 

 

2.3. Critérios gerais de avaliação – 3º, 4º, 9º e 12º ano – DL nº 139/2012 

Domínios Parâmetros Instrumentos 3º e 4º 
ano 

9ºano 12ºano 

 
 
 
 
 
 

 
Conhecimentos/  
 competências  

 

Compreensão/ Conhecimento 

(capacidade que o aluno revela em 
adquirir e aplicar conhecimentos, 
questionar, problematizar, produzir e criar, 
mostrando domínio do vocabulário 
fundamental da disciplina). 
 
Domínio de técnicas (capacidade de 

aplicação prática de um conjunto de 
técnicas / processos e procedimentos 
específicos  
 
Alínea 2) do artigo 3.º do Despacho 1-F/2016- 
“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...” 

- Fichas de 
avaliação 

 
- Realização de 
fichas de 
trabalho (na 
sala) 
- Trabalhos de 
grupo 
- Trabalhos de 
pesquisa 
- Relatórios 
- Trabalhos 
práticos 
- Outros 

55% 65% 85% 

15% 15% 10% 

 
 Total 70% 80% 95% 
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Atitudes 

 
 
 
 
 

 
Comporta- 

mento 
 
 
 
Participação/ 

Empenho 

 Assiduidade / Pontualidade 

 Relação com os outros / Cooperação 

 Autonomia (Procura soluções, tem 
espírito de iniciativa, dinamiza as 
atividades, voluntaria-se, intervém, 
resolve) 

 Participa na vida da comunidade e 
assume o exercício de cidadania  

 Assume opiniões pessoais com espírito 
de tolerância 

 
 

- Grelhas de 
observação 
Observação 
direta 

 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

 
 
 
 

1% 
 
 
 
 

 

 Cumprimento das regras de estar na 
sala de aula  

5% 5% 1% 

 Empenho pelas atividades propostas 

 Cumprimento das tarefas propostas. 

 Organização do caderno diário 

 Faz-se acompanhar do material 
necessário 

 Participação (acompanha, questiona, 
responde) 

 Aquisição de hábitos de estudo e de 
trabalho 

15% 
 

10% 
 

3% 
 

  
Total 30% 20% 5% 

 

XII - PROJETO CURRICULAR DE TURMA 
(Art. 20º do D.L. nº 55/2018) 

 
1. ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PCT 

O Plano de Desenvolvimento do Currículo é operacionalizado em cada turma através do PCT (Projeto  

Curricular de Turma). Este é o conjunto de todas as atividades disciplinares e não disciplinares desenvolvidas, 

numa perspetiva de articulação dos diferentes saberes, visando o desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, capacidades e atitudes). Este projeto é elaborado pelo Conselho de Turma/Professor Titular 

de Turma, no início do ano letivo, seguindo, de uma forma geral, o modelo previamente aprovado pelos 

órgãos competentes e que abrangerá, entre outros, os seguintes pontos: 

 

1.1. No 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar 

 No 1.º ciclo e na Educação Pré-Escolar, a elaboração do PCT é da responsabilidade do 

educador/professor titular da turma em consonância com as orientações do Conselho Pedagógico, do 

Departamento curricular e dos normativos vigentes, integrando também os docentes do ensino especial e os 

docentes responsáveis pelas Atividades de Enriquecimento Curricular.   

Os Educadores deverão conceber e gerir o PCT, de acordo com as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar e as linhas definidas nos Projeto Educativo do Agrupamento, com vista à construção de 

aprendizagens integradas e tendo em conta as características do grupo e as necessidades das crianças. Os 

diferentes Projetos Curriculares de Turma devem articular-se entre si e com outros níveis de ensino, de modo 

a respeitar os princípios da articulação e da sequencialidade subjacentes ao processo educativo. Cabe aos 

educadores a programação, supervisão e acompanhamento da execução das atividades da componente de 

apoio á família, sendo envolvidos na sua planificação e avaliação. 

Os professores do 1ºCiclo do Ensino Básico deverão conceber e desenvolver o PCT, mobilizando e 

integrando os conhecimentos científicos das áreas que o fundamentam e as competências necessárias à 
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promoção da aprendizagem dos alunos, tendo em conta a diversidade de conhecimentos, de capacidades e de 

experiências com que cada aluno inicia ou prossegue as aprendizagens. 

 

1.2. Nos 2.º e 3.º Ciclos 

Cabe ao conselho de turma efetuar o diagnóstico, identificar as características e dificuldades de aprendizagem 

dos alunos da turma e elaborar o respetivo Projeto Curricular de Turma, concretizando planos e estratégias 

para colmatar as dificuldades e necessidades diagnosticadas. 

Após o início das aulas, os conselhos de turma deverão reunir para elaborar/reformular o Projeto curricular de 

Turma. Este implica caracterizar novos alunos na turma, com base nos processos e/ou plano de trabalho de 

turma do ano anterior e na avaliação diagnóstica realizada por cada docente na sua área curricular. 

 

Recomenda-se que, no início de cada ano escolar, haja uma reunião dos professores do 1.º ano de 

escolaridade com os educadores do Pré-escolar e dos professores do 5.º com os de 4.º, com vista à 

articulação pedagógica. 

 

2. ESTRUTURA DO PROJETO CURRICULAR   DA TURMA  do Pré-Escolar 

O Projeto curricular  de Turma deve apresentar a seguinte estrutura:  

1. Projeto curricular de GRUPO/ TURMA (Pré-Escolar) 

1. Diagnóstico 

1.1-Caracterização do grupo 

1.2-Identificação de interesses e necessidades 

1.3-Levantamento dos recursos 

2. Fundamentação das opções educativas (tendo em conta o diagnóstico efetuado e as grandes opções 
educativas definidas no projeto educativo do Agrupamento 

3.Metodologia 

4.Organização do ambiente educativo 

5.Intenções de trabalho para o ano letivo 

5.1- Prioridades 

5.2- Objetivos/efeitos esperados 

 5.3- Estratégias pedagógicas e organizativas previstas, das componentes educativas e de apoio à 
família/AEC 

6. Previsão dos procedimentos de avaliação 

6.1- Dos processos e dos efeitos 

6.2- Com as crianças/alunos 

6.3- Com a equipa 

6.4- Com a família 

6.5- Com a comunidade educativa 

7. Relação com a família e outros parceiros educativos 

8. Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida 

9. Planificação das atividades 

 

3. Projeto curricular de Turma (ensino básico e secundário) 

 Introdução 

1. Caracterização da Turma 

 1.1 Resumo estatístico 

 1.2 Contexto sociocultural 
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 1.3 Percurso Escolar 

 1.4 Perfil diagnosticado 

2. Plano de ação 

 2.1 Promoção do Sucesso Escolar  

 2.2 Tutorias/Apoio tutorial específico 

 2.3 Áreas de competências a priorizar no trabalho de turma 

 2.4 Projetos e DAC 

3. Cidadania e Desenvolvimento 

4. Outras atividades da Turma 

5. Critérios de Avaliação e Instrumentos de avaliação a privilegiar 

 6.         Monitorização e avaliação do PCT 

7. Impacto do PCT 

8. Registo de evidências 

 

XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os casos omissos neste documento serão resolvidos com base na legislação em vigor ou na competência 

do órgão a que diz respeito, tendo por base a legislação geral que o possa enquadrar.  

 

 

ANEXOS 
 

- Programa/Currículo de Complemento à Educação Artística 

- Programa/Currículo PORMATE 

- Programa/Currículo Cidadania e Desenvolvimento 

- Projeto de articulação horizontal da Educação Pré-Escolar 


