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1 – Introdução 
 

“Educar é provocar, promover, emancipar” 
(Rui Grácio, 1966) 

 
O Projecto Curricular de Agrupamento pretende ser um instrumento que orienta o funcionamento do 
mesmo, articulando as regras estabelecidas no Regulamento Interno, os princípios definidos no Projecto 
Educativo e os Projectos Curriculares de Turma. 
 
Pretendemos que a Escola assuma um papel fundamental na formação de cidadãos capazes de, com 
espírito democrático, reflectir, criticar e intervir na sociedade.  
 
Este projecto assenta no Projecto Educativo do Agrupamento que define cinco prioridades de 
intervenção em torno das quais, os diferentes intervenientes da acção educativa devem actuar de forma 
articulada. Ainda assim importa definir, neste documento, as linhas de força que orientam o trabalho da 
comunidade educativa. 
 

Definidas no Projecto Educativo estão as seguintes Metas: 
 

 PROMOVER O SUCESSO DE QUALIDADE; 
 

 EDUCAR PARA A CIDADANIA FOMENTANDO O CIVISMO, O RIGOR E A DISCIPLINA; 
 

 CONSTRUIR UMA ESCOLA INCLUSIVA; 
 

 PROMOVER A FORMAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS AGENTES EDUCATIVOS ; 
 

 MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO AGRUPAMENTO. 
 
Objectivos 
 

 Melhorar a taxa de transição dos nossos alunos; 

 Aumentar o número de alunos que transita sem níveis inferiores a 3; 

 Melhorar o desempenho dos alunos nos exames e provas de aferição; 

 Manter o reduzido abandono escolar; 

 Promover o envolvimento responsável de toda a Comunidade Educativa; 

 Estabelecer uma maior aproximação entre Escola, Família e Comunidade; 

 Promover valores de tolerância, partilha, solidariedade e respeito pelo Outro; 

 Sensibilizar a Comunidade Educativa para a defesa do Ambiente e do Património; 

 Promover a Saúde em Meio Escolar; 

 Promover a integração e implementação de estratégias para apoiar alunos com Necessidades Educativas 
Especiais, contribuindo para a sua valorização global; 

 Apoiar a integração de alunos estrangeiros e/ou com português como língua não materna; 

 Viabilizar a actualização científica, pedagógica e didáctica do corpo docente do Agrupamento; 

 Incentivar a formação do pessoal não docente do agrupamento; 

 Promover o bem estar em todos os estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento; 

 Renovar e optimizar os recursos materiais para uma melhoria da prática educativa; 

 Alterar a forma de estar e a relação dos alunos no, e com o espaço escolar. 
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2 – Identificação do Agrupamento e Estabelecimentos que o constituem 
 
 
A constituição do Agrupamento de Escolas Lapiás advém de factores geográficos, na medida em que se 
considerou por bem agrupar os estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1º ciclo da zona 
Nordeste do Concelho de Sintra com a escola do 2º e 3º ciclos que, sequencialmente, recebe estes 
alunos.  
 
O Agrupamento entrou em funcionamento no ano lectivo de 2004/2005 e é constituído por 11 
estabelecimentos de educação e de ensino: 3 Jardins de Infância (Montelavar, Morelena e Palmeiros), 4 
JI/EB1 (Cortegaça, Lameiras e Fação, Maceira e Pêro Pinheiro) 3 escolas EB1 (Anços, Montelavar e 
Morelena) e a EB 2,3 Dr. Rui Grácio.  
 
 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Morada Contactos 

JI de Montelavar 
R. Miguel da Silva Correia 
2715-689 Montelavar 

Telf/Fax – 219270832 
jardimmontelavar@sapo.pt 

JI de Morelena 
R. Penedo do Lobo - Morelena 
2715-053 Pêro Pinheiro 

Telf/Fax - 219271853 

JI de Palmeiros 
R. Alto dos Palmeiros 
2715-067 Pêro Pinheiro 

Telf/Fax - 219279523 

EB1/JI de 
Cortegaça 

R. da República - Cortegaça 
2715-018 Pêro Pinheiro 

Telf/Fax – 219271439 
eb1cortegaça@gmail.com 

EB1/JI de Lameiras 
e Fação 

R. das Forças Armadas - Lameiras 
2715-776 Terrugem 

Telf/Fax – 219270258 
eb1lameiras@live.com.pt 

EB1/JI de Maceira 
R. dos Granitos - Maceira 
2715-631 Montelavar 

Telf/Fax – 219279856 
maceira.escola@gmail.com 

EB1/JI de Pêro 
Pinheiro 

R. Rosa Diamantino Gonçalves 
Caroço 
2715-113 Pêro Pinheiro 

Telf/Fax – 219271023 
eb1jiperopinheiro@gmail.com 
 

EB1 de Anços 
R. da Costa 
2715 Anços 

Telf/Fax - 219279911 

EB1 de 
Montelavar 

R. Maestro Alferes Augusto de Sousa 
2715-666 Montelavar 

Telf/Fax – 219671053 
eb1montelavar@sapo.pt 

EB1 de Morelena 
R. Silvério António - Morelena 
2715-062 Pêro Pinheiro 

Telf/Fax – 219271513 
 

EB2,3 Dr. Rui 
Grácio 

R. Arq. José Luís Monteiro 
2715-863 Montelavar 

Telf/Fax – 219271325 / 6 
eb23.drruigracio@sapo.pt 
http\\www.eps-dr-rui-gracio.rcts.pt/agrup 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:eb23.drruigracio@sapo.pt
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3 - Organização Curricular 
 
A oferta educativa do Agrupamento contempla o ensino regular desde o Pré-Escolar até à conclusão do 
3º Ciclo do Ensino Básico e Cursos de Educação e Formação (CEF). 
 
Os CEF têm como objectivo assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória a jovens em risco de 
abandono escolar ou que já abandonaram e combater a exclusão de alunos que, atendendo às suas 
necessidades específicas, não o conseguem no ensino regular.  
Os CEF visam também  a atribuição de uma qualificação profissional para ingresso no mundo do 
trabalho.  A oferta no presente ano lectivo é de 5 cursos nível 2 e de tipologia 2. 
 

3.1 - Disciplinas e cargas horárias 
 
Pré-escolar 

Áreas de Conteúdo 

Formação Pessoal e Social 

Expressão e Comunicação 

 Expressão Musical 

 Expressão Motora 

 Expressão Dramática 

 Expressão Plástica 

 Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 Matemática 

Conhecimento do Mundo 

Total – 25 horas 

 
1º Ciclo 

Componentes do Currículo 
Carga 

Horária 
(em horas) 

Educação para 
a Cidadania 

Áreas Curriculares Disciplinares: 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 
8 
8 
5 
 

 Expressões 
o Artísticas 
o Físico Motoras 

 
 
 

4 
 
 

Formação Pessoal e Social 

Áreas Curriculares Não 
Disciplinares: 

 Área de Projecto 

 Estudo Acompanhado 

 Formação Cívica 

Total  25 

Educação Moral e Religiosa(1)  

Actividades de Enriquecimento(2)  

(1) Disciplina de frequência facultativa nos termos do nº5 do art. 5º do Dec-Lei nº6/2001 de 18 de 
Janeiro. 

(2) De acordo com o Despacho 14460/2008 de 26 de Maio, as Actividades de Enriquecimento 
Curricular no 1º Ciclo são de oferta obrigatória, por parte do Agrupamento de Escolas, mas de 
frequência facultativa.  
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2º Ciclo 

  
Carga Horária Semanal 

(x 90 minutos) 

Componentes do Currículo 5º ano 6º ano 
Total do 
ciclo 

Educação 
 
 para a  
 
cidadania 

Áreas Curriculares Disciplinares 

Línguas e Estudos Sociais 

 

Língua Portuguesa 2 2,5 

10,5 Língua Estrangeira  1,5 2 

História e Geografia de 
Portugal 

1,5 1 

Matemática e Ciências 

 
Matemática 2 2 

7 
Ciências da Natureza 1,5 1,5 

Educação Artística e Tecnológica    

 
Educação Visual e 
Tecnológica 

2 2 
6 

 Educação Musical 1 1 

Educação Física 1,5 1,5 3 

Áreas Curriculares não Disciplinares 

Formação 
Pessoal 
e social 

Área de Projecto 1 1 

5,5 Estudo Acompanhado 1,5 1 

Formação Cívica 0,5 0,5 

 

Total 16 16 32 

a decidir pela escola 0,5(1) 0,5(2) 1 

Ed. Moral Religiosa Católica (3) 0,5 0,5 1 

Máximo Global 17 17 34 

Actividades de enriquecimento (4)    

(1) Tempo lectivo atribuído à disciplina de Língua Portuguesa 
(2) Tempo lectivo atribuído à disciplina de História e Geografia de Portugal 
(3) Disciplina de frequência facultativa nos termos do nº5 do art.5º do Dec-Lei nº6/2001 de 18 de 

Janeiro 
(4) Actividades de carácter facultativo nos termos do art. 9º do Dec-Lei nº6/2001 de 18 de Janeiro 
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3º Ciclo 

 
Carga Horária Semanal 

(x 90 minutos) 

Componentes do Currículo 7º ano 8º ano 9º ano 
Total 
ciclo 

Educação 
 
 para a  
 
cidadania 

Áreas Curriculares Disciplinares 

Língua Portuguesa 2 2 2 6 

Línguas Estrangeiras 

 LE1  1,5 1,5 1 
8 

 LE2 1,5 1 1,5 

Ciências Sociais e Humanas 

 História 1 1,5 1,5 
7 

 Geografia 1 1 1 

Matemática  2 2 2 6 

Ciências Físicas e Naturais 

 Ciências Naturais 1,5 1 1 
7 

 Ciências Físico-Químicas 1 1 1,5 

Educação Artística  

 Educação Visual  1 1 

1,5 5,5  Outra disciplina (oferta de escola) 1 
1 

1 
1 Educação Tecnológica 

Educação Física 1,5 1,5 1,5 4,5 

Introdução às Tecnologias de Inf. e Com.   1 1 

Áreas Curriculares não Disciplinares 

Formação 
Pessoal e 
social 

Área de Projecto 1 1 1 

7 Estudo Acompanhado 1 1 0,5 

Formação Cívica 0,5 0,5 0,5 

 

Total 17 17 17,5 51,5 

a decidir pela escola 0,5(1) 0,5(2)  1 

Ed. Moral Religiosa Católica (3) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Máximo Global 18 18 18 54 

Act.de enriquecimento (4)     

(1) Tempo lectivo atribuído à disciplina de Ciências Naturais 
(2) Tempo lectivo atribuído à disciplina de LE1 
(3) Disciplina de frequência facultativa nos termos do nº5 do art.5º do Dec-Lei nº6/2001 de 18 de 

Janeiro 
(4) Actividades de carácter facultativo nos termos do art. 9º do Dec-Lei nº6/2001 de 18 de Janeiro 

 
         A escola oferece, em termos de Educação Artística, Teatro, Dança, Pintura e Fotografia e Vídeo .   
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Cursos de Educação e Formação  
 
 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA E DISCIPLINAS/DOMÍNIOS/UNIDADES DE FORMAÇÃO 

Componente de formação Áreas de competência Disciplinas/Domínios/Unidades de formação 

Sociocultural 

Línguas Cultura e 
Comunicação 

Língua Portuguesa 

Língua Estrangeira 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Cidadania e Sociedade 

Cidadania e Mundo Actual 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

Educação Física 

Científico Ciências Aplicadas 

Matemática Aplicada 

Disciplina Específica 2 

Tecnológica Tecnologias específicas 
Unidade(s) do itinerário de qualificação 
associado 

Prática Estágio em Contexto de Trabalho 

 
 
 
 
Oferta de Cursos de Educação Formação 
 

 Serviço de Mesa 

 Práticas Técnico - Comerciais 

 Artesão Canteiro ( Cantaria Artística) 

 Auxiliar de Acção Educativa 

 Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 
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Entidade:

Itinerário de qualificação:

Tipo:

Desenho Curricular - Tipo 1, 2 e 3

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

106 106 86 86 192 192

Língua 

Estrangeira

:

Inglês 106 106 86 86 192 192

52 52 44 44 96 96

264 264 216 216 480 480

106 106 86 86 192 192

30 30 0 30 30

52 52 44 44 96 96

188 188 130 130 318 318

452 452 346 346 798 798

114 114 96 96 210 210

Disciplina 

Específica 

2 
(1) 

:

Francês 67 67 56 56 123 123

181 181 152 152 333 333

Disciplina 1 
(2)

 :
Serviço de cafetaria, balcão e mesa na restauração 277 277 0 277 0 277

Disciplina 2 
(2)

 :
Serviço de mesa e bar na restauração e hotelaria 142 142 114 114 256 0 256

Disciplina 3 
(2)

 :
Serviços especiais de mesa 0 235 235 235 0 235

Disciplina 4 
(2)

 :
0 0 0 0 0

419 0 419 0 349 0 349 0 768 0 768 0

Prática 210 210

1052 0 1052 0 847 0 847 210 1899 0 1899 210

(1) Ver quadro das disciplinas da formação científica no Anexo ao Guia de Orientações dos CEF em http://www.dgfv.min-edu.pt.

(2) Os referenciais do IEFP deverão ser associados em disciplinas, num máximo de 4 (quatro).

Estágio em Contexto de Trabalho

Total (Curso)
1052 1057 2109

Total - Sociocultural

Científica

Ciências 

Aplicadas

Matemática Aplicada

Total - Científica

Tecno-

lógica

Tecno-

logias 

Especí-

ficas

Total - Tecnológica

Socio-

cultural

Línguas, 

Cultura e 

Comuni-

cação

Língua Portuguesa

Tecnologias de Informação e Comunicação

Total - Línguas, Cultura e Comunicação

Cidadania 

e 

Sociedade

Cidadania e Mundo Actual

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Educação Física

Total - Cidadania e Sociedade

EB 2,3 Dr. Rui Grácio

Serviço de Mesa

Tipo 2

Compo-

nentes de 

Formação

Áreas de 

Compe-

tência

Disciplinas / Domínios / Unidades

Número de horas de formação

1.º Ano 2.º Ano (quando aplicável) Total
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Entidade:

Itinerário de qualificação:

Tipo:

Desenho Curricular - Tipo 1, 2 e 3

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

106 106 86 86 192 192

Língua 

Estrangeira

:

Inglês 106 106 86 86 192 192

52 52 44 44 96 96

264 264 216 216 480 480

106 106 86 86 192 192

30 30 0 0 30 30

52 52 44 44 96 96

188 188 130 130 318 318

452 452 346 346 798 798

107 107 106 106 213 213

Disciplina 

Específica 

2 
(1) 

:

Actividades Económicas 120 120 0 120 120

227 227 106 106 333 333

Disciplina 1 
(2)

 :
Stocks e Aprovisionamento 210 210 0 210 0 210

Disciplina 2 
(2)

 :
Técnicas de Venda 225 225 0 225 0 225

Disciplina 3 
(2)

 :
Serviços Pós-venda 0 135 135 135 0 135

Disciplina 4 
(2)

 :
Proc. Admin. Cont. Comercial 110 110 88 88 198 0 198

545 0 545 0 223 0 223 0 768 0 768 0

Prática 210 210

1224 0 1224 0 675 0 675 210 1899 0 1899 210

(1) Ver quadro das disciplinas da formação científica no Anexo ao Guia de Orientações dos CEF em http://www.dgfv.min-edu.pt.

(2) Os referenciais do IEFP deverão ser associados em disciplinas, num máximo de 4 (quatro).

885 2109

Tecno-

lógica

Tecno-

logias 

Especí-

ficas

Total - Tecnológica

Estágio em Contexto de Trabalho

Total (Curso)
1224

Total - Cidadania e Sociedade

Total - Sociocultural

Científica

Ciências 

Aplicadas

Matemática Aplicada

Total - Científica

Total

Socio-

cultural

Línguas, 

Cultura e 

Comuni-

cação

Língua Portuguesa

Tecnologias de Informação e 

Total - Línguas, Cultura e Comunicação

Cidadania 

e 

Sociedade

Cidadania e Mundo Actual

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Educação Física

EB 23 Dr. Rui Grácio

Práticas Técnico-Comerciais

Tipo 2

Compo-

nentes de 

Formação

Áreas de 

Compe-

tência

Disciplinas / Domínios / Unidades

Número de horas de formação

1.º Ano 2.º Ano (quando aplicável)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

Entidade:

Itinerário de qualificação:

Tipo:

Desenho Curricular - Tipo 1, 2 e 3

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

106 106 86 86 192 192

Língua Estrangeira: Inglês 106 106 86 86 192 192

52 52 44 44 96 96

264 264 216 216 480 480

106 106 86 86 192 192

30 30 30 30

52 52 44 44 96 96

188 188 130 130 318 318

452 452 346 346 798 798

117 117 96 96 213 213

Disciplina Específica 2 
(1) 

: Artes Visuais 66 66 54 54 120 120

183 183 150 150 333 333

Disciplina 1 
(2)

 : Técnicas Simples de Cantaria 162 162 162 162

Disciplina 2 
(2)

 : Cantaria de Cosntrução Civil 210 210 210 210

Disciplina 3 
(2)

 : Cantaria Artística 201 201 201 201

Disciplina 4 
(2)

 : Cantaria Ornamental 195 195 195 195

372 372 396 396 768 768

Prática 210 210

1007 1007 892 892 210 1899 1899 210

(1) Ver quadro das disciplinas da formação científica no Anexo ao Guia de Orientações dos CEF em http://www.dgfv.min-edu.pt.

(2) Os referenciais do IEFP deverão ser associados em disciplinas, num máximo de 4 (quatro).

EB 23 Dr. Rui Grácio 

Cantaria Artística

Tipo 2

Total

2109

Número de horas de formação

Total - Tecnológica

Tecno-

logias 

Especí-

ficas

Disciplinas / Domínios / Unidades
2.º Ano (quando aplicável)

1102

Tecno-

lógica

1.º Ano

Total (Curso)

1007

Tecnologias de Informação e Comunicação

Educação Física

Estágio em Contexto de Trabalho

Científica

Total - Sociocultural

Cidadania 

e 

Sociedade

Línguas, 

Cultura e 

Comuni-

cação

Ciências 

Aplicadas

Língua Portuguesa

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Total - Científica

Total - Cidadania e Sociedade

Socio-

cultural

Total - Línguas, Cultura e Comunicação

Cidadania e Mundo Actual

Matemática Aplicada

Compo-

nentes de 

Formação

Áreas de 

Compe-

tência
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Entidade:

Itinerário de qualificação:

Tipo:

Desenho Curricular - Tipo 1, 2 e 3

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

106 106 86 86 192 192

Língua 

Estrangeira

:

Inglês 106 106 86 86 192 192

52 52 44 44 96 96

264 264 216 216 480 480

106 106 86 86 192 192

30 30 0 30 30

52 52 44 44 96 96

188 188 130 130 318 318

452 452 346 346 798 798

114 114 96 96 210 210

Disciplina 

Específica 

2 
(1) 

:

Psicologia 67 67 56 56 123 123

181 181 152 152 333 333

Disciplina 1 
(2)

 :
Acompanhamento de Crianças 83 83 70 70 153 0 153

Disciplina 2 
(2)

 :
Assistência a Crianças no Domicílio 91 91 76 76 167 0 167

Disciplina 3 
(2)

 :
Abordagem Sociofamiliar e actividades de Tempos Livres 124 124 104 104 228 0 228

Disciplina 4 
(2)

 :
Acompnhamento em Creches e Jardins de Infância 120 120 100 100 220 0 220

418 0 418 0 350 0 350 0 768 0 768 0

Prática 210 210

1051 0 1051 0 848 0 848 210 1899 0 1899 210

(1) Ver quadro das disciplinas da formação científica no Anexo ao Guia de Orientações dos CEF em http://www.dgfv.min-edu.pt.

(2) Os referenciais do IEFP deverão ser associados em disciplinas, num máximo de 4 (quatro).

Estágio em Contexto de Trabalho

Total (Curso)
1051 1058 2109

Total - Sociocultural

Científica

Ciências 

Aplicadas

Matemática Aplicada

Total - Científica

Tecno-

lógica

Tecno-

logias 

Especí-

ficas

Total - Tecnológica

Socio-

cultural

Línguas, 

Cultura e 

Comuni-

cação

Língua Portuguesa

Tecnologias de Informação e Comunicação

Total - Línguas, Cultura e Comunicação

Cidadania 

e 

Sociedade

Cidadania e Mundo Actual

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Educação Física

Total - Cidadania e Sociedade

EB 2,3 Dr. Rui Grácio

Auxiliar de Acção Educativa

Tipo 2

Compo-

nentes de 

Formação

Áreas de 

Compe-

tência

Disciplinas / Domínios / Unidades

Número de horas de formação

1.º Ano 2.º Ano (quando aplicável) Total
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Entidade:

Itinerário de qualificação:

Tipo:

Desenho Curricular - Tipo 1, 2 e 3

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

Plano 

Curricular

Desdobra-

mentos
Total FCT

106 106 86 86 192 192

Língua 

Estrangeira

:

Inglês 106 106 86 86 192 192

52 52 44 44 96 96

264 264 216 216 480 480

106 106 86 86 192 192

30 30 0 0 30 30

52 52 44 44 96 96

188 188 130 130 318 318

452 452 346 346 798 798

114 114 96 96 210 210

Disciplina 

Específica 

2 
(1) 

:

Fisico- Quimica 67 67 56 56 123 123

181 181 152 152 333 333

Disciplina 1 
(2)

 :
Instalação e Manutenção de Computadores 100 100 83 83 183 0 183

Disciplina 2 
(2)

 :
Aplicações Informáticas de Escritório 100 100 83 83 183 0 183

Disciplina 3 
(2)

 :
Sistemas de Gestão de Bases de Dados 70 70 58 58 128 0 128

Disciplina 4 
(2)

 :
Instalação e Configuração de Computadores em redes locais e à rede Internet 150 150 124 124 274 0 274

420 0 420 0 348 0 348 0 768 0 768 0

Prática 210 210

1053 0 1053 0 846 0 846 210 1899 0 1899 210

(1) Ver quadro das disciplinas da formação científica no Anexo ao Guia de Orientações dos CEF em http://www.dgfv.min-edu.pt.

(2) Os referenciais do IEFP deverão ser associados em disciplinas, num máximo de 4 (quatro).

Estágio em Contexto de Trabalho

Total (Curso)
1053 1056 2109

Total - Sociocultural

Científica

Ciências 

Aplicadas

Matemática Aplicada

Total - Científica

Tecno-

lógica

Tecno-

logias 

Especí-

ficas

Total - Tecnológica

Socio-

cultural

Línguas, 

Cultura e 

Comuni-

cação

Língua Portuguesa

Tecnologias de Informação e Comunicação

Total - Línguas, Cultura e Comunicação

Cidadania 

e 

Sociedade

Cidadania e Mundo Actual

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho

Educação Física

Total - Cidadania e Sociedade

EB 2,3 Dr. Rui rácio

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos

Tipo 2

Compo-

nentes de 

Formação

Áreas de 

Compe-

tência

Disciplinas / Domínios / Unidades

Número de horas de formação

1.º Ano 2.º Ano (quando aplicável) Total
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3.2 - Horários Lectivos 
 
Jardins de Infância 
 
 
A componente lectiva dos jardins-de-infância compreende 5 horas diárias de segunda a sexta-feira, 
distribuídas por 2 turnos,  sendo preferencialmente o período da manhã das 9 às 12 horas e o da tarde 
das 13 às 15 horas ou das  13 horas e 30 minutos às 15 horas e 30 minutos, caso o estabelecimento de 
educação não tenha refeitório.  

 
 

Horário dos Jardins de Infância de Cortegaça, Lameiras, Pêro Pinheiro e Palmeiros. 
 
 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.00/12.00      

12.00/13.00 ALMOÇO 

13.00/15.00      

 
 
 
Horário dos Jardins de Infância de Maceira, Montelavar e Morelena – estabelecimentos sem refeitório 
 
 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.00/12.00      

12.00/13.30 ALMOÇO 

13.30/15.30      

 
 

No Jardim de Infância de Palmeiros funciona a Componente de Apoio à Família (CAF) com 
prolongamento de horário de manhã ( das  7 horas e 30 minutos  às 9 horas ) e de tarde (das 15 horas às 
19 horas). 
 
Nos Jardins de Infância de Cortegaça, Lameiras e Pêro Pinheiro funciona a CAF, apenas para serviço de 
almoço. 
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Escolas Básicas do 1º Ciclo  
 

O funcionamento das Escolas Básicas do 1º ciclo compreende 2 tipos de regime: normal ou duplo.  
 
O regime normal tem um horário diário de 5 horas distribuídas por 2 turnos. O período da manhã 
inclui um intervalo de 30 minutos.  
 
O regime duplo consiste na utilização da mesma instalação escolar por 2 turmas. Em cada turno há 
um intervalo de 30 minutos. 
 
Nas escolas onde não existe refeitório o período de almoço é de 1 hora e 30 minutos. 
 
ESCOLAS COM TODAS AS TURMAS EM HORÁRIO NORMAL 
 
EB1 de Cortegaça, Lameiras e  Pêro Pinheiro  

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.00/12.00      

12.00/13.00 ALMOÇO 

13.00/15.00      

 
 
EB1 de Anços e Montelavar – escolas sem refeitório 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

9.00/12.00      

12.00/13.30 ALMOÇO 

13.30/15.30      

 
 
ESCOLAS COM TURMAS EM HORÁRIO NORMAL E TURMAS EM HORÁRIO DUPLO 
 
EB1 de Maceira - escola sem refeitório 

  2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Horário Duplo 
(manhã) 

8.00/13.00      

Horário Duplo 
(tarde) 

13.15/18.15      

Horário 
Normal 

9.00/12.00      

12.00/13.30 ALMOÇO 

13.30/15.30      

 
 
EB1 de Morelena  

  2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Horário Duplo 
(manhã) 

8.00/13.00      

Horário Duplo 
(tarde) 

13.15/18.15      

Horário 
Normal 

9.00/12.00      

12.00/13.00 ALMOÇO 

13.00/15.00      

 
Os estabelecimentos do Pré-Escolar e do 1º ciclo podem fazer alterações de horário para a realização de 
actividades previstas no Plano Anual de Actividades. 
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EB 2,3 Dr. Rui Grácio 

 
As actividades lectivas na escola funcionam em dois turnos, com três blocos de 90 minutos cada, de 
acordo com o seguinte horário: 
 
 
 

 Horas 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª feira 6ª Feira 

M
an

h
ã 

8.30/9.15      

9.15/10.00      

10.00/10.20 INTERVALO 

10.20/11.05      

11.05/11.50      

11.50/12.00 INTERVALO 

12.00/12.45      

12.45/13.30      

 13.30/13.45 INTERVALO 

Ta
rd

e
 

13.45/14.30      

14.30/ 15.15      

15.15/15.30 INTERVALO 

15.30/16.15      

16.15/17.00      

17.00/17.15 INTERVALO 

17.15/ 18.00      

18.00/18.45      

 
 
 
Qualquer que seja a mancha horária das turmas, nos dias em que os alunos têm aulas nos dois turnos é 
assegurado, pelo menos 1hora para o almoço e, sempre que possível,  a interrupção não deve exceder 
2horas. 
 
A tarde de quarta-feira destina-se à leccionação da componente tecnológica de algumas turmas de CEF e 
à realização de reuniões do pessoal docente. 
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3.3 - Critérios de distribuição do serviço lectivo 

 
Os critérios de distribuição do serviço lectivo são, em primeiro lugar a continuidade pedagógica (sempre 
que possível o professor acompanha a turma durante o mesmo ciclo) e em 2º a adequação do perfil 
profissional do  professor às crianças ou à turma no período correspondente ao ciclo. Perfil profissional e 
pessoal do docente. 
 
Nas Áreas Curriculares Não Disciplinares aplicam-se os seguintes critérios de distribuição de serviço: 
 

 A Formação Cívica é sempre leccionada pelo professor titular da turma no 1º ciclo e pelo 
Director de Turma nos 2º e 3º ciclos; 
 

 No 2º ciclo,  a Área de Projecto é leccionada em par pedagógico sendo um dos 
professores do grupo de recrutamento 240 e o outro, professor de qualquer outro grupo 
de recrutamento; 

 

 No 2ºciclo, o Estudo Acompanhado é assegurado por um par pedagógico sendo um 
professor de um dos grupos de recrutamento 200, 210 ou 220 e o outro, professor do 
grupo de recrutamento 230; 

 

 No 5º ano um período de 45 minutos de Estudo Acompanhado é destinado às 
Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 

 No  8º ano, a Área de Projecto desenvolve-se no âmbito das Tecnologias de Informação e 
Comunicação; 

 

 No 8º ano, o Estudo Acompanhado é leccionado por um professor de Matemática e 
incide essencialmente sobre os conteúdos desta disciplina; 

 

 No 9º ano, o Estudo Acompanhado é assegurado por um par pedagógico sendo um 
professor da área das Línguas e outro de Matemática; 

  

 Em todos os anos do 3º ciclo as disciplinas de Ciências Físico-Químicas e Ciências 
Naturais  funcionam em desdobramento num bloco de 90 minutos; 

 

 Nos 7ºs e 8ºs anos as disciplinas de Educação Artística e Educação Tecnológica 
funcionam em desdobramento numa organização quinzenal. 
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3.4 - Distribuição da componente não lectiva  
 
Educação Pré-Escolar 
 
A componente não lectiva das educadoras é composta por 10 horas semanais destinadas a: 

2 horas 
(1 hora se  houver CAF) 

Organização e funcionamento do estabelecimento e atendimento aos 
encarregados de educação 

1hora Acompanhamento da Componente de Apoio à Família - CAF 

8 horas Participação em reuniões e trabalho individual 

 
1º ciclo do Ensino Básico 
 
A componente não lectiva dos professores do 1º ciclo é composta por 10 horas semanais destinadas a: 

1h30m Leccionação de apoio ao estudo 

30m Acompanhamento da execução das AEC`s 

8 horas Participação em reuniões e trabalho individual 

 
2º e 3º ciclos do Ensino Básico 
 
O horário de trabalho do pessoal docente dos 2º e 3º ciclos compreende horas de componente lectiva e 
horas de componente não lectiva. 
A componente não lectiva inclui as horas destinadas a trabalho individual e à participação em reuniões 
de natureza pedagógica e a horas de trabalho a nível de estabelecimento, marcadas no horário. 
 
Professores com menos de 100 alunos 
 

Componente 
Lectiva 

(horas) 

Componente não lectiva (horas) 

Artigo 79ºdo 
ECD 

Tempo para actividades 
de apoio educativo, de 

enriquecimento e 
complemento curricular 

Componente 
não lectiva de 

estabelecimento 

Reuniões 
de 

natureza 
pedagógica 

Trabalho 
individual 

22 0 2 3 3 7 

20 2 2 3 3 7 

18 4 2 3 3 7 

16 6 1 3 3 7 

14 8 1 3 3 7 

Menos de 14   1   

 
Professores com 100 ou mais alunos 
 

Componente 
Lectiva 

(horas) 

Componente não lectiva (horas) 

Artigo 79ºdo 
ECD 

Tempo para actividades 
de apoio educativo, de 

enriquecimento e 
complemento curricular 

Componente 
não lectiva de 

estabelecimento 

Reuniões 
de 

natureza 
pedagógica 

Trabalho 
individual 

22 0 2 2 3 8 

20 2 2 2 3 8 

18 4 2 2 3 8 

16 6 1 2 3 8 

14 8 1 2 3 8 

Menos de 14   1   
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As horas de redução da componente lectiva, ao abrigo do artigo 79º do ECD, destinam-se 
prioritariamente a: 
 

 Avaliação de desempenho do pessoal docente; 

 Coordenação das estruturas de orientação educativa; 

 Coordenação pedagógica no âmbito do desporto escolar 

 Apoio individual a alunos 

 
As horas supervenientes destinam-se a actividades de apoio educativo, de enriquecimento e 
complemento curricular. 
 
As horas da  componente não lectiva de estabelecimento destinam-se a: 
 

 Avaliação de desempenho de outros docentes; 

 Direcção de turma; 

 Coordenação das estruturas de orientação educativa; 

 Direcção de Instalações; 

 Coordenação do Centro de Recursos/ Biblioteca Escolar; 

 Equipa do PTE; 

 Coordenação de ano ou ciclo; 

 Coordenação de clubes e projectos; 

 Funções no âmbito do desporto escolar; 

 Substituições; 

 Frequência de acções de formação; 

 Orientação e acompanhamento de alunos nos espaços escolares; 

 Dinamização de actividades curriculares  e complementos curriculares; 

 Apoio individual a alunos. 
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3.5 - Organização Pedagógica 
 

3.5.1 - Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica 
 

No cumprimento do Dec-Lei nº.75/2008 de 22 de Abril foram estabelecidas no Regulamento Interno as 

estruturas que asseguram o desenvolvimento do Projecto Educativo. 

 

 

 Estruturas Coordenação 

Articulação e Gestão Curricular 

 Departamentos Curriculares 
Coordenadores de 

Departamento 

 Conselhos de Disciplina 
Delegados de Conselho de 

Disciplina 

 Conselhos de Áreas Curriculares Não 
Disciplinares 

Coordenadores de 
FC, AP e EA 

Organização das Actividades de 
Turma 

 Educador de Infância (pré-escolar)  

 Professor titular de turma (1º Ciclo)  

 Conselho de Turma (2º e 3º Ciclos) Directores de Turma 

 Conselho de Directores de Turma 
(2º e 3º Ciclos) 

Coordenadores de Ciclo 

Outras Estruturas de 
Coordenação 

 
Coordenadores de 
Estabelecimento 

 Coordenadores de CEF 

 Coordenador do PAA 

 Coordenador do PTE 

 Director de Instalações 

 Coordenador da Biblioteca 

 
A coordenação das Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica é assegurada, nos 
termos do Regulamento Interno por docentes nomeados pelo Director ou eleitos entre os seus pares. 
 

Por nomeação do Director Por eleição entre os seus pares 

 Coordenadores de Estabelecimento 

 Coordenadores de Departamento 

 Directores de Turma 

 Coordenador do PAA 

 Coordenador PTE 

 Director de Instalações 

 Delegados do Conselho de Disciplina 

 Coordenadores de FC 

 Coordenadores de AP 

 Coordenadores de AE 

 Coordenadores de Ciclo 

 
Os critérios para a nomeação e os processos eleitorais encontram-se definidos no Regulamento Interno 
do Agrupamento. 
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3.6 - Critérios para a formação de turmas 
 
Na constituição de turmas, para além do respeito pelas regras constantes da legislação em vigor o 
Agrupamento definiu em Regulamento Interno, outros critérios, de natureza pedagógica. 
 
 Nos Jardins de Infância 
 

 As vagas que venham a surgir até à data limite de 31 de Dezembro, são preenchidas pelas crianças 
que se inscreveram no prazo legal e que constem da lista de espera; 
 

 As inscrições fora de prazo são integradas no final da lista de espera, sendo as crianças ordenadas 
por idade, com excepção das que completem os 5 anos até 31 de Dezembro que devem integrar a 
lista de espera imediatamente a seguir às já inscritas e que completem os 5 anos até 31 de 
Dezembro; 

 

 A integração de novas crianças numa turma para além da data limite de 31 de Dezembro é decisão 
do Director mediante parecer da educadora; 

 

 A lotação máxima de cada sala de jardim-de-infância é 25 crianças, podendo este número ser 
reduzido caso se verifique a frequência de criança(s)  com necessidades educativas especiais, ao 
abrigo da Lei 3/2008 de 7 de Janeiro; 

 

 A frequência é feita em regime de salas de actividades estando as crianças integradas em grupos 
heterogéneos ou homogéneos em termos etários, consoante as condições do Jardim de Infância e 
da opção pedagógica deste; 

 

 A constituição de turmas deve obedecer sempre a critérios pedagógicos, visando uma ampla troca 
de saberes e experiências e a obtenção de sucesso educativo de todos os alunos.  

 
 No 1º Ciclo 
 

 No 1 º ano formam-se grupos turma com os alunos matriculados, no limite máximo definido pela 
lei. Quando o número de alunos é superior a este número e insuficiente para a constituição de um 
segundo grupo/turma formam-se grupos turma com diferentes níveis de ensino; 
 

 Ao longo dos 4 anos de escolaridade deve dar-se continuidade ao grupo/turma; 
 

 Sempre que um professor se mantenha na escola, deve acompanhar o grupo turma até final do 
ciclo; 

 

 Não podem ser constituídas turmas apenas com alunos em situação de retenção; 
 

 Um aluno retido no 2º ou 3º ano de escolaridade deve integrar até ao final do ciclo a turma a que 
já pertencia, salvo se houver decisão em contrário do Conselho Pedagógico, sob proposta 
fundamentada do professor titular de turma e ouvido, sempre que possível, o professor da 
eventual nova turma; 

 

 Os alunos do 4º ano de escolaridade que não transitam devem ser integrados nas turmas de final 
de ciclo, caso haja vaga. 
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Nos 2º e 3º Ciclos 
 
No 5º ano 
 

 Promover a homogeneidade em termos de aproveitamento e comportamento, com base no 
levantamento elaborado a partir de informações recolhidas junto dos docentes do 1º ciclo; 

 Distribuir equitativamente rapazes e raparigas pelas diferentes turmas; 

 Não constituir turmas só de alunos repetentes; 

 Ter em atenção a idade dos alunos; 

 Se possível integrar nas mesmas turmas alguns alunos provenientes da mesma escola do 1º ciclo. 
 

No 6º e 8º ano 
 

 Dar continuidade pedagógica ao grupo turma. 
 

No 7º ano 
 

 Ter em consideração as opções dos alunos para a disciplina de Educação Artística; 

 Distribuir equitativamente rapazes e raparigas pelas diferentes turmas; 

 Não constituir turmas só de alunos repetentes; 

 Se possível integrar nas mesmas turmas alguns alunos provenientes da mesma turma do 2º ciclo. 
 

No 9º ano 
 

 Dar continuidade pedagógica;  

 Respeitar a opção de Educação Artística. 
 

Os alunos que não transitam, em qualquer dos anos de escolaridade, devem ser distribuídos pelas 
diferentes turmas, respeitando os pareceres dos conselhos de turma do ano anterior. 
 
A constituição de turmas de Cursos de Educação e Formação obedece a critérios próprios de avaliação e 
adequação dos alunos ao tipo de percurso proposto. É da responsabilidade do Director, sob proposta dos 
Conselhos de Turma anteriores, bem como do Conselho de Educação Especial e/ou Serviço de Psicologia 
e Orientação. 
 
Por razões devidamente fundamentadas o Conselho de Turma pode propor a mudança de alunos entre 
turmas no decurso do ano lectivo, sendo autorizada a mudança pelo Director. 
 
No final de cada ano lectivo, o Conselho Pedagógico pode definir orientações sobre constituição de 
turmas, que devem constar em acta do referido órgão. 
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3.7 - Apoios Educativos: Orientações  
 
O apoio educativo é um conjunto de estratégias e actividades realizadas com o objectivo de  ajudar os 
alunos   a adquirirem conhecimentos, a melhor aproveitar as suas capacidades e a adequar valores e 
atitudes  ao Projecto Educativo e ao Projecto Curricular do  Agrupamento, bem como  contribuir para a 
igualdade de oportunidades de acesso ao sucesso educativo. 

 
No Agrupamento o apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem ou integração pode revestir as 
seguintes modalidades: 
 

 Ensino diferenciado na sala de aula. 

 Aulas de recuperação;  

 Medidas transitórias de compensação; 

 Sala de estudo; 

 Apoios individualizados; 

 Apoio Socio-Educativo; 

 Apoio Pedagógico Acrescido; 

 Tutorias. 
 

3.7.1 - Alunos com Necessidades Educativas Especiais  
 
Existem no Agrupamento cerca de 3% de alunos referenciados com Necessidades Educativas Especiais de 
carácter permanente distribuídos pela Educação Pré-Escolar e pelo Ensino Básico. 
  
Os alunos beneficiam de medidas do regime educativo especial ao abrigo do Dec-Lei 3/2008 de 7 de 

Janeiro. O apoio é prestado pelos docentes do grupo de Educação Especial, que é constituído por 5 

docentes especializadas nos domínios Cognitivo e Motor,  Emocional e da Personalidade. 

O apoio é prestado no estabelecimento de educação ou ensino que a criança ou o aluno se encontra a 

frequentar, em horário semanal pré-definido. 

Os docentes da Educação Especial articulam com os educadores, professores titulares de turma e 

Conselhos de Turma na definição de estratégias individualizadas e na avaliação, procurando promover o  

sucesso educativo e a inclusão  positiva. Pretende-se junto das crianças e dos alunos desenvolver a 

autonomia e encaminhar para a vida activa. 

3.7.2 - Apoio Sócio – Educativo 

O apoio Sócio-Educativo é prestado por dois docentes colocados no 1º ciclo para acompanhar alunos 

com dificuldades de aprendizagem, previsto no Despacho 50/2005 de 20 de Outubro. 

Estes docentes prestam apoio directo nos diferentes estabelecimentos de ensino onde existem crianças 

referenciadas incidindo a sua actuação na área da Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com as 

orientações do professor titular de turma. 

3.7.3 - Apoio Pedagógico Acrescido 
 

O apoio pedagógico acrescido funciona para os alunos dos 2º e 3º ciclo do ensino básico e cabe ao 
Director, sob proposta dos Conselhos de Turma, organizar as medidas de Apoio Pedagógico Acrescido. 
 
Os alunos são seleccionados de acordo com a seguinte ordem de critérios: 

1. Alunos com dificuldades de aprendizagem, propostos pelos Conselhos de Turma; 
2. Alunos estrangeiros com deficiente domínio da Língua Portuguesa; 
3. Alunos com necessidades educativas especiais ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/08 de 7 de Janeiro; 
4. Alunos ex-emigrantes com dificuldades na língua materna; 
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Só em casos excepcionais e por motivos devidamente justificados, o apoio não é dado pelo professor que 
lecciona essa turma. 
 
São leccionadas por ordem de prioridade, aulas de apoio às seguintes disciplinas: 

1. Língua Portuguesa e Matemática; 
2. Língua Estrangeira – Inglês; 
3. Outras disciplinas. 

 

3.7.4 – Tutorias 

A tutoria é um apoio individualizado prestado por um professor que se responsabiliza pelo 
acompanhamento do processo educativo do aluno, em articulação com o Conselho de Turma e com o 
Encarregado de Educação. 

A tutoria poderá ter  diferentes tipos de intervenção com os alunos, consoante as dificuldades 
apresentadas pelos mesmos. Procura ajudar a resolver dificuldades  de aprendizagem e de organização, 
a facilitar a integração na escola ou na turma e a atenuar situações de conflito. 
 
São  critérios para a indicação de alunos para tutoria: 

 Alunos que revelem baixa auto-estima; 

 Alunos com dificuldade de organização; 

 Alunos que revelem fraco desempenho escolar; 

 Alunos provenientes de famílias desestruturadas; 

 Alunos com dificuldades de relacionamento social com colegas e com a comunidade. 
 

3.7.5 - Apoios aos alunos de Língua Portuguesa Não Materna 
 
A escola é o espaço privilegiado para o desenvolvimento da integração social e cultural das crianças e 
jovens recém-chegados de outros países. O seu sucesso escolar está intimamente ligado ao domínio da 
Língua Portuguesa e cabe à escola proporcionar e assegurar uma integração eficaz e de qualidade. É 
permitido ao aluno o acesso ao currículo de forma faseada de modo a  colmatar todas as necessidades 
de aprendizagem relacionadas com o domínio da Língua Portuguesa. 
O apoio a proporcionar deve desenvolver as seguintes competências, nos alunos: 
 
Competências 
 

 Domínio oral e escrito da língua portuguesa; 

 Autonomia no âmbito escolar e social; 
 
Processo de operacionalização 
 

1. Entrevista; 
2. Teste diagnóstico oral e escrito de Língua Portuguesa; 
3. Constituição de grupos de nível de proficiência; 
4. Aulas de apoio individualizado de Língua Portuguesa; 
5. Realização de fichas, por temas e com conteúdos gramaticais; 
6. Realização de testes de avaliação, do nível de desenvolvimento, no final de cada período; 
7. Avaliação das aprendizagens no final do ano lectivo; 
8. Reavaliação do nível de proficiência. 

 

3.8 - Actividades de Ocupação dos Tempos Escolares  

O  plano de ocupação plena dos alunos na situação  de ausência temporária do docente titular de 
turma/disciplina  às actividades lectivas é elaborado anualmente pela Direcção de acordo com o 
estabelecido no Regulamento Interno do Agrupamento. Contempla a distribuição de alunos por outras 
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salas, a realização de permutas, compensações e aulas de substituição assim como a possibilidade de 
acompanhamento de alunos na Biblioteca. 
 
No 1º ciclo em caso de ausência do docente às actividades lectivas, os alunos são distribuídos pelas 
restantes turmas. Caso não seja possível, a aula é  assegurada por um professor do Apoio Sócio 
Educativo.  
 
A situação varia consoante o estabelecimento do primeiro ciclo: 
 

Escola Turma Nº alunos Horário Substituição 

Anços 1º /2º /3º /4º 3 / 4 / 5 / 2 N 
Professor de Apoio 

Educativo 

Cortegaça 

2º / 3º 12 / 7 N 
Professor de Apoio 

Educativo 

1º / 4º 12 / 7 N 
Professor Apoio 

Educativo 

Lameiras 

1º / 4º 12 / 1 N Alunos distribuídos pelas salas 

2º 18 N Alunos distribuídos pelas salas 

3º /4º 13 / 9 N Alunos distribuídos pelas salas 

Maceira 

1º / 2º 6 / 5 N Alunos distribuídos pelas salas 

2º 18 DT 
Professor de Apoio 

Educativo 

3º 18 DM 
Professor de Apoio 

Educativo 

3º / 4º 2 / 20 N Alunos distribuídos pelas salas 

Montelavar 

1º/ 3º 18/ 2 N Alunos distribuídos pelas salas 

2º 19 N Alunos distribuídos pelas salas 

3º 22 
N 
 

Alunos distribuídos pelas salas 

4º 24 
N 
 

Alunos distribuídos pelas salas 

Morelena 

1º 9 DT 
Professor de Apoio 

Educativo 

2º/ 3º 12/ 10 DM 
Professor de Apoio 

Educativo 

2º/ 3º/ 4º 1/ 2  / 15 N Alunos distribuídos pelas salas 

Pêro Pinheiro 

1º 20 N Alunos distribuídos pelas salas 

2º 24 N Alunos distribuídos pelas salas 

3º 23 N Alunos distribuídos pelas salas 

4º 23 N Alunos distribuídos pelas salas 

1º/ 2º/ 4º 3/ 5/ 5 N Alunos distribuídos pelas salas 

 

Nos 2º e 3º ciclos a  permuta das actividades lectivas  entre os professores da mesma turma é a situação 

preferencial para a substituição. Nesta impossibilidade o professor que vai faltar deve informar a 

Direcção com pelo menos 48 horas de antecedência e entregar o plano de aula. Numa situação 

imprevista para a qual não tenha sido entregue plano de aula, a Direcção recorre ao conjunto de 

materiais organizados para serem aplicados nas aulas de substituição.  

A Direcção designa o substituto de entre os professores disponíveis naquele tempo lectivo. 

No inicio de cada ano é organizado um mapa de serviço no qual constam os professores disponíveis para 

assegurar as substituições por hora e dia da semana. 
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4 – Princípios e valores gerais orientadores do currículo 
 

4.1 - Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

O Desenvolvimento Curricular na Educação Pré-Escolar, assenta: 

 No Princípio Geral e Objectivos Pedagógicos enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-

escolar. 

 Na Organização do Ambiente Educativo (organização do grupo, do espaço e do tempo;  

organização do estabelecimento educativo; relação com os pais e outros parceiros 

educativos). 

 Nas Áreas de Conteúdo definidas nas OCEPE: 

- Formação Pessoal e Social; 
- Conhecimento do Mundo; 
- Expressão e Comunicação, contemplando três domínios: 

1. Domínio das expressões (motora, dramática, plástica e musical); 

2. Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

3. Domínio da Matemática; 

 Na Continuidade Educativa como processo que parte do que as crianças já sabem e 

aprenderam, criando condições para o sucesso nas aprendizagens seguintes. 

 Na Intencionalidade Educativa que decorre do processo reflexivo de observação, 

planeamento, acção e avaliação desenvolvidos pelo educador de forma a adequar a sua 

prática às necessidades das crianças.  

 

4.2 – Princípios e valores orientadores do currículo do Ensino Básico  

 

A clarificação das competências a alcançar no final da educação básica toma como referentes os 
pressupostos da lei de bases do sistema educativo, sustentando-se num conjunto de valores e de 
princípios que a seguir se enunciam: 
 

 A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

 A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

 O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas 
pertenças e opções; 

 A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

 O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

 O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e pelo 
estudo; 

 A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e preservação do 

 património natural e cultural; 

 A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam 
o relacionamento com o saber e com os outros. 
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4.3 - Competências gerais à saída do Ensino Básico 

 
À saída do ensino Básico o aluno deve ser capaz de: 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 
abordar situações e problemas do quotidiano; 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico 
para se expressar; 

 Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 
pensamento próprio; 

 Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 
apropriação de informação; 

 Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos 
visados; 

 Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 

 Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

 Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

 Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade de vida. 
 

4.4 - Competências e Áreas Curriculares 
 
A organização do currículo nacional visa a articulação entre os ciclos e a sua sequencialidade. 
Foram definidos em Agrupamento os  conteúdos das áreas curriculares, as competências essenciais a 

desenvolver por ciclo e por ano. 

 

Em dossiers próprios ou no site do agrupamento podem ser consultadas: 

 

 As competências, conteúdos e critérios de avaliação definidos por ano e por área/disciplina 

(Dossier e site do Agrupamento) 

 As competências gerais e os conteúdos das áreas curriculares (Dossier)  

 Os programas, os projectos curriculares e as planificações das diferentes áreas / disciplinas 

(Dossier) 

 O Currículo, os programas  e a carga horária dos Cursos de Educação Formação. 

5 - Linhas orientadoras para o Projecto Curricular de Turma 

 

Para todas as turmas da educação pré escolar e do ensino básico é elaborado um Projecto Curricular de 

Turma em concordância com o Projecto Curricular do Agrupamento, adaptando as práticas educativas ao 

contexto sócio educativo da turma. 

O agrupamento definiu orientações para a elaboração, implementação e avaliação do Projecto Curricular 

de Turma para cada nível de ensino. 

No pré-escolar este projecto é elaborado e implementado pela educadora responsável pelo grupo, no 1º 

ciclo pelo professor titular de turma e nos 2º e 3º ciclos pelo Conselho de Turma. 

No caso dos 2º e 3º ciclos, atendendo a  que a elaboração, implementação e avaliação do mesmo é feita 

pelo conselho de turma existem documentos uniformizados  e que se encontram disponíveis nos 
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computadores da sala de Direcção de Turma e no espaço dedicado aos Directores de Turma na área 

Moodle do Agrupamento. 

O Projecto Curricular de Turma contempla  as seguintes etapas: avaliação diagnóstica, caracterização da 

turma, aferição das questões problema a abordar, planificação da acção e avaliação. 

Avaliação diagnóstica: 

 Cumpre-se para que os objectivos e as estratégias a implementar respondam eficazmente às 

necessidades detectadas ; 

 Pode assumir um carácter disciplinar ou corresponder a um trabalho integrado de verificação das 

competências essenciais adquiridas ou não pelos alunos.  

 

Caracterização da turma:  

 Composição do Grupo /turma; 

 Caracterização dos agregados familiares; 

 Identificação de problemas de saúde no grupo; 

 Vida escolar 
- percurso escolar 
- aproveitamento 
- comportamento 
- expectativas 
- alunos com necessidades educativas especiais 
 

Aferição das questões problema a abordar; 

 Aspectos observados/problemas detectados; 

 Formas de superação – Estratégias, actividades e Intervenientes. 

 

Planificação da acção:  

 Identificação das aprendizagens a priorizar; 

 Definição de objectivos; 

 Identificação de processos de articulação curricular; 

 Orientação e articulação do trabalho a desenvolver nas ACND; 

 Definição de actividades extra curriculares a desenvolver; 

 Calendarização da intervenção; 

 Identificação dos alunos com necessidades de apoio e complemento educativo ou com 
necessidades educativas especiais; 

 Definição e elaboração de critérios e instrumentos de avaliação. 
 

Avaliação: 

 Recolha de dados relativos a práticas de avaliação formativa e continua; 

 Reformulação de estratégias /actividades/projectos; 

 

5.1  - Áreas Curriculares Não Disciplinares 
 
As Áreas Curriculares Não Disciplinares  são  operacionalizadas no 1º  ciclo pelo professor titular da 
turma.   
 
Nos 2º e 3º ciclos estas áreas são propostas  no âmbito do Conselho de Turma e operacionalizadas por 
um ou dois professores. 
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O trabalho a realizar em cada uma das Áreas Curriculares Não Disciplinares  obedece a uma planificação 
que consta no respectivo Projecto Curricular de Turma, com a identificação das competências a 
desenvolver, as experiências de aprendizagem e a respectiva calendarização.  
 
Na escola sede existem dois Coordenadores para cada Área Curricular Não Disciplinar,  um para o 2º e 
outro para o 3º ciclo, que definem orientações para a sua operacionalização. 
 
No âmbito das suas competências estes Coordenadores organizaram um conjunto de documentos para 
apoio a cada área, disponíveis em dossiers próprios 
 
A avaliação das Áreas Curriculares Não Disciplinares pretende-se centrada nas competências transversais 
e tem carácter qualitativo expresso nas menções de Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz Bem. 

 
5.1.1 – Formação Cívica    
 

A Formação Cívica visa o desenvolvimento da educação para a cidadania, de forma a contribuir 
para a formação de cidadãos responsáveis, críticos, activos e intervenientes, com recurso à sua 
participação, individual e colectiva, na vida da turma, da escola e da comunidade. 
 
1º Ciclo 
 A operacionalização é feita pelo professor titular da turma de acordo com as necessidades de 
cada grupo. 
 
As actividades a desenvolver ao longo do ano lectivo poderão ser: 
- Reflexões de experiências vividas; 
- Discussão da vida da turma ou projectos; 
- Debates de temáticas do seu interesse; 
- Desenvolvimento de competências transversais como espírito crítico, responsabilidade,           
autonomia … 
- Intervenção em questões de educação ambiental e outras; 
- Criação de métodos de trabalho, estudo e responsabilização; 
- Desenvolvimento das relações interpessoais positivas entre colegas e com os professores 
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2º e 3º ciclos 
 
Orientações para a operacionalização da área de Formação Cívica 
 
5º ANO 

Área Temática Conteúdos 

Educação na Escola 

 
Funcionamento da Escola 

- Preenchimento da Caderneta do aluno 

- Regulamento Interno  *** 

- Planta da escola 

- Director de Turma (funções) 

- Delegado de Turma (funções/eleição) 

- Direitos e Deveres 

- Estatuto do Aluno 

Outros Assuntos 

Auto – Conhecimento / Auto Definição 

- atenção, concentração 

- quem sou eu? Como sou? 

- reflexão / debate 

Educação para a 
Cidadania 

Projecto Cidadania e Segurança 
(http://sitio.dgia.min-edu.pt) * 

Educação para a Saúde 

 
Melhoria da Qualidade de Vida ** 

- higiene pessoal 

- higiene alimentar 

- vacinação 

- primeiros socorros 

- socorros a náufragos 

* Obrigatório 10 aulas de 45 minutos 
**Abordar 2 ou 3 destes conteúdos 
*** Elaborar trabalhos de grupo ou individuais subordinados ao Tema: “Uma Escola Limpa”. Estes 
trabalhos deverão ser realizados até ao final de Dezembro para que os mesmos possam ser expostos 
durante o mês de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sitio.dgia.min-edu.pt/
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6ºANO 

Área Temática Conteúdos 

Educação na Escola 

Funcionamento da Escola 

- Regulamento Interno *** 

- Director de Turma (funções) 

- Delegado de Turma (funções/eleição) 

- Direitos e Deveres 

- Estatuto do Aluno 

Outros Assuntos 

Educação para a 
Cidadania 

Saber Ser; Saber Estar; Saber Fazer * 

- escala de valores 

- relações familiares 

- relações inter-pessoais 

- regras de comportamento 

- prevenção rodoviária 

- tradições e costumes 

- direitos humanos 

Educação para a Saúde 

Melhoria da Qualidade de Vida ** 

- higiene pessoal 

- higiene alimentar 

- vacinação 

- primeiros socorros 

- socorros a náufragos 

Projecto Cidadania e 
Segurança 

Comportamentos Específicos de Segurança 
(http://sitio.dgia.min-edu.pt) 

*Abordar 4 destes conteúdos 
**Abordar 2 destes conteúdos 
*** Elaborar trabalhos de grupo ou individuais subordinados ao Tema: “Uma Linguagem Correcta”. Estes 
trabalhos deverão ser realizados até ao final de Dezembro para que os mesmos possam ser expostos 
durante o mês de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sitio.dgia.min-edu.pt/
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7º ANO 

Área Temática Conteúdos 

Educação na Escola 

Auto- Conhecimento/ Auto- Definição 

- Quem sou eu? Como sou? 

- Eu e as minhas vivências 

- Os meus princípios e as minhas necessidades 

- Reflexão/ debate 

Funcionamento da Escola 

- Regulamento Interno 

- Planta da escola 

- Director de Turma (funções) 

- Delegado de Turma (funções/eleição) 

- Direitos e Deveres 

- Estatuto do Aluno 

Outros Assuntos 

Educação para a 
Cidadania 

Saber Ser; Saber Estar; Saber Fazer * 

- escala de valores 

- relações familiares 

- relações inter-pessoais *** 

- regras de comportamento 

- prevenção rodoviária 

- Uso da Internet 

- Direitos Humanos 

-Órgãos do Poder Local (Constituição; Forças de Segurança; 
Democracia, Eleições…) 

Desigualdades Sociais ** 

- racismo 

- minorias étnicas 

- discriminação 

- xenofobia 

- homosexualidade 

- violência 

Projecto Cidadania e 
Segurança 

Violência na Escola e Atitudes de  Defesa 
(http://sitio.dgia.min-edu.pt) 

* Abordar 1 ou 2 destes conteúdos 
** Obrigatório abordar 1 ou 2 destes conteúdos 
*** Elaborar trabalhos de grupo ou individuais subordinados ao Tema: “As Relações Interpessoais”. Estes 
trabalhos deverão ser realizados até ao final de Janeiro para que os mesmos possam ser expostos 
durante o mês de Fevereiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sitio.dgia.min-edu.pt/
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8º ANO 

Área Temática Conteúdos 

Educação na Escola 
 

Funcionamento da Escola 

- Regulamento Interno 

- Delegado de Turma (funções/eleição) 

- Direitos e Deveres *** 

- Estatuto do Aluno 

Outros Assuntos 

Educação para a 
Cidadania 

Saber Ser; Saber Estar; Saber Fazer . 

- escala de valores 

- relações familiares 

- relações inter-pessoais 

- regras de comportamento 

- prevenção rodoviária 

- Uso da Internet 

- Direitos Humanos 

- órgãos do Poder Local ( Estado, Democracia, Eleições…) 

- A Nacionalidade (Constituição; Forças de Segurança; Forças Armadas) 

Desigualdades Sociais ** 

- racismo 

- minorias étnicas 

- discriminação 

- xenofobia 

- homossexualidade 

- violência 

Educação para a Saúde 

Melhoria da Qualidade de Vida * 

- Higiene pessoal 

- Higiene Alimentar 

- Vacinação 

- Tabagismo 

- Álcool 

- Toxicodependência 

- Auto-medicação 

- Defesa do Consumidor 

- Primeiros Socorros 

- Socorros a Náufragos 

- Desportos 

- Sexualidade 

Outros Assuntos ** 

-Transplantes  

- Clonagem  

- Aborto  

- Eutanásia 

Educação Ambiental 

Conservação da Natureza *** 

- Reciclagem 

- Recursos Naturais (uso e protecção) 

- Água 

- Poluição 

- Organizações Ambientais (Green Peace, Quercus…) 
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Projecto Cidadania e 
Segurança 
 

 
Comportamentos Específicos de Segurança 
(http://sitio.dgia.min-edu.pt) 

Abordar 2 destes conteúdos 
** Abordar um destes conteúdos 
*** Abordar 1 ou 2 destes conteúdos 
*** Elaborar trabalhos de grupo ou individuais subordinados ao Tema: “preservação dos Espaços e 
Materiais Escolares”. Estes trabalhos deverão ser realizados até ao final de Novembro para que os 
mesmos possam ser expostos durante o mês de Dezembro. 
 
 
9º ANO 

Área Temática Conteúdos 

 
 

Educação na Escola 
 
 

Funcionamento da Escola 

- Regulamento Interno 

- Delegado de Turma (funções/eleição) 

- Direitos e Deveres *** 

- Estatuto do Aluno 

Educação para a Saúde 

Outros Assuntos * 

-Transplantes  

- Clonagem  

- Aborto  

- Eutanásia 

 
 

Educação para a 
Cidadania 

 
 
 

Desigualdades Sociais * 

- racismo 

- minorias étnicas 

- discriminação 

- xenofobia 

- homossexualidade 

- violência 
 

Saber Ser; Saber Estar; Saber Fazer ** 

- Direitos e deveres do Cidadão 

- Órgãos do Poder Local ( Estado, Democracia, Eleições…) 

- A Nacionalidade (Constituição; Forças de Segurança; Forças Armadas) 

- Saídas Profissionais 

*Abordar um ou dois destes conteúdos 
* Obrigatórios 
*** Elaborar trabalhos de grupo ou individuais subordinados ao Tema: “Saber Utilizar e Estar nos 
diferentes Espaços Escolares”. Estes trabalhos deverão ser realizados até ao final de Novembro para que 
os mesmos possam ser expostos durante o mês de Dezembro. 

 

 

http://sitio.dgia.min-edu.pt/
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5.1.2 – Estudo Acompanhado 

Esta área curricular não disciplinar visa promover a apropriação pelos alunos de métodos de 
estudo, de trabalho e de organização, assim como o desenvolvimento de atitudes e capacidades 
que favoreçam uma crescente autonomia e a aquisição das competências transversais. 
 
1º Ciclo 
 
O aluno em conjunto com o professor definem tarefas a realizar com o objectivo de desenvolver 
competências consideradas prioritárias no PCT. 
Técnicas de trabalho e estudo a desenvolver: 
-Clarificar 
-Sublinhar 
-Esquemas 
-Recontar 
-Utilizar dicionários e enciclopédias 
-Tirar apontamentos 
-Resumir 
 

 Programa para os 2º e 3º ciclos 

Objectivos  

 Promover a apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo, de trabalho e de organização. 

 Desenvolver atitudes e capacidades que favoreçam uma crescente autonomia na realização das 
suas próprias aprendizagens. 

 Promover a utilização generalizada das Tecnologias da Informação e Comunicação nos alunos de 
5ºano de escolaridade ( aplicação de orientações curriculares elaboradas no Agrupamento). 

 Incitar a uma melhor utilização da Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 Desenvolver capacidades básicas para usar adequadamente aplicações informáticas de uso 
comum. 

 
Conteúdos 

 Definição e objectivos da área não curricular, em articulação com o Projecto Curricular de Turma 

 Auto-conhecimento 

 Relacionamento interpessoal / Regras da sala de aula 

 Organização do estudo 

 Memorização, atenção e concentração 

 Raciocínio lógico 

 Organização de materiais 

 Técnicas de estudo / Técnicas de compreensão / Leitura e tratamento de informação 

 Estudo transversal 

 Tecnologias de Informação e Comunicação 
 
Metodologias 

Os professores deverão preparar os alunos nas várias técnicas de estudo demonstrando as 

vantagens e desvantagens de cada uma delas e levando o aluno a reflectir sobre a forma como aprende.  

Assim, as aulas terão duas vertentes: aprender a fazer e fazer para aprender. 

Sendo o progresso na aprendizagem observado em cada disciplina é necessário que os diversos 

professores vão indicando as dificuldades observadas em cada aluno e disponibilizar material para que 
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na aula de Estudo Acompanhado se criem tarefas especificas conducentes à apropriação correcta dos 

conteúdos. 

Serão dadas algumas sugestões de trabalho para as TIC, no entanto, o professor poderá realizar 

outras tarefas, desde que atinja os mesmos objectivos previstos. 

Avaliação 

Uma vez que o principal objectivo do Estudo Acompanhado é melhorar o aproveitamento nas  

diferentes disciplinas, a avaliação desta área curricular não disciplinar, incide sobretudo no 

empenho/desempenho, atitudes/comportamento que o aluno vai apresentando, bem como na evolução 

destes parâmetros. Neste sentido foi elaborada uma grelha de observação na sala de aula a fim de 

recolher elementos de avaliação.  

5.1.3 – Área de Projecto 

Esta área curricular não disciplinar visa envolver os alunos na concepção, realização e avaliação de 
projectos que articulem saberes das várias áreas curriculares em torno de problemas / temas. 
 
Anualmente é proposto um tema aglutinador para o Plano Anual de Actividades a partir do qual as 

turmas planificam os projectos a desenvolver nesta Área Curricular Não Disciplinar. 

Depois de feita a caracterização das turmas é definido em Conselho de Turma o projecto a desenvolver. 

Objectivos 

 Desenvolver competências sociais tais como: a comunicação, o trabalho de grupo, a gestão de 

conflitos, a tomada de decisões e a avaliação de processos; 

 Aprender a resolver problemas a partir dos recursos existentes; 

 Promover a integração de saberes através da sua aplicação contextualizada; 

 Desenvolver as vertentes da pesquisa e intervenção, promovendo a articulação das diferentes 

áreas disciplinares. 

 

Conteúdos 

O projecto deve desenvolver-se seguindo as seguintes etapas: 

 Identificação da situação problema; 

 Enunciado; 

 Investigação; 

 Projecto; 

 Realização; 

 Avaliação; 

 Divulgação. 
 
Avaliação 
 
Nesta área curricular a avaliação incide nas competências transversais, a saber: 
 

 Atitudes e valores – assiduidade, pontualidade, interesse, empenho, persistência, 
responsabilidade. 
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 Capacidades – criatividade, autonomia, sentido crítico, organização. 
 

 Aplicação de conhecimentos – realização de tarefas, aplicação de conhecimentos adquiridos, 
estratégias de superação, utilização correcta de materiais, técnicas, instrumentos e 
equipamentos e utilização de diferentes tecnologias. 

 

6 – Projectos de Desenvolvimento Curricular 

6.1 – Jardins de Infância (CAF) 

 

A CAF funciona no Jardim de Infância de Palmeiros. Em cada período é elaborada uma planificação de 

actividades de acordo com as seguintes e orientações. 

Horário 2ª f 3ª f 4ªf 5ªf 6ªf 

7.30 – 9.00 Recepção das crianças / Televisão /Actividades Livres 

12.00 – 13.00 Almoço / Recreio 

15.00 – 15.10 Recepção das crianças 

15.10 – 16.00 

Jogos de 
movimento 
(exterior ou 

na sala) 

Expressão 
Plástica 

Ida ao parque 
(quando as 
condições 

atmosféricas o 
permitam) e/ou 

actividades 
livres na sala 

Jogos surpresa 
em grande ou 

pequeno grupo 
(exterior ou na 

sala) 

Visionamento 
de filmes 

16.00 – 16.30 Lanche / Recreio 

16.30 – 19.00 Actividades livres (exterior e interior) 
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6.2 – 1º Ciclo (AEC`s) 

 

O Agrupamento oferece a todos os alunos do 1º ciclo Actividades de Enriquecimento Curricular, nas 

áreas de Inglês, Actividade Física e Desportiva, Expressão Musical e Apoio ao Estudo, que lhes permite a 

ocupação dos tempos não lectivos. 

O Apoio ao Estudo é assegurado pelo professor titular da turma e tem a duração de 90 minutos 

semanais. 

A  distribuição dos tempos do Inglês, Actividade Física e Desportiva e Expressão Musical é a seguinte: 

 Tempos lectivos ( 45 min) 

Escola 
Ano 

Escolaridade 
Inglês 

Actividade Física e 

Desportiva 
Educação Musical 

Anços 1º,2º,3º,4º 3 2 3 

Cortegaça 
1º, 2º 2 3 3 

3º, 4º 3 3 2 

Lameiras 
1º 2 3 3 

2º,3º,4º 3 3 2 

Maceira 
1º,2º 2 3 3 

3º,4º 3 3 2 

Montelavar 
1º,2º 2 3 3 

3º,4º 3 2 3 

Morelena 
1º 2 3 3 

2º,3º,4º 3 3 2 

Pero Pinheiro 
1º,2º 2 3 3 

3º,4º 3 3 2 
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6.3 – Actividades de Complemento Curricular – Clubes e Desporto Escolar 

 

Os clubes pretendem ser espaços de dinamização de actividades de enriquecimento curricular . As 
actividades  podem ser de carácter artístico, desportivo, científico ou tecnológico e prioritariamente 
orientadas para: 

 A defesa do património escolar; 

 A promoção da saúde;  

 O embelezamento de espaços da escola;  

 A promoção de actividades que contribuam para a inclusão. 
 
Funcionam no Agrupamento os seguintes clubes: 

 Arte da Palavra; 

 Clube de Francês; 

 Clube de Música; 

 Sombras Animadas; 

 Gente Sem Cigarros; 

 Os Amigos da BE. 
 

As condições para o funcionamento destes clubes estão definidas no Regulamento Interno. 

As actividades de desporto escolar são concebidas como actividades de enriquecimento curricular e têm 
como objectivos primordiais dar a conhecer aos jovens, através da prática, as implicações e benefícios de 
uma participação regular nas actividades físicas e desportivas, bem como promover o respeito pelas 
normas do espírito desportivo.  

Estas actividades desenvolvem-se na escola sede, organizam-se por núcleos de modalidades desportivas, 
onde se incluem os grupos/equipas das respectivas modalidades. 

 Jogos tradicionais – Jogo do Pau; 

 Clube Multiactividades de Ar Livre; 

 Futsal Feminino; 

 Ginástica de Grupos; 

 Ginástica Artística. 
 
 

6.4 – Projectos 

O agrupamento aderiu a projectos pedagógicos que se encontram em desenvolvimento, a saber: 
 

 Eco Escolas ( Jardins de Infância e EB1); 

 Rede de Bibliotecas Escolares; 

 Plano Nacional de Leitura; 

 Plano de Acção para a Matemática; 

 Projecto de Educação para a Saúde; 

 PTE – Plano Tecnológico da Educação 

 Escola – Electrão 

 SeguraNet. 

 Novos Programas de Língua Portuguesa e Matemática 
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7 – Avaliação 
 

O Decreto-Lei nº 6 / 2001, de 18 de Janeiro consagra as principais orientações e disposições relativas 
à avaliação das aprendizagens do Ensino Básico e o Despacho Normativo nº 30 / 2001, de 19 de Julho 
estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens, assim como os 
efeitos dessa avaliação.  

 
7.1 - A avaliação na Educação Pré-Escolar 
 
A avaliação na Educação Pré-Escolar é realizada no contexto em que se desenvolvem as práticas 
educativas e essencialmente formativa. Centrada no desenvolvimento de competências das crianças 
promove a construção de uma pessoa “total”. 
 
A recolha de informação sobre cada criança e sobretudo realizada através da observação sistemática, 
contínua e sem juízos de valor, tendo em atenção as características de cada criança, as suas necessidades 
e interesses. Registada e posteriormente reflectida, permite ao educador tomar decisões que suportem 
a intencionalidade educativa que caracteriza a sua actividade profissional. A intencionalidade educativa 
decorre do processo reflexivo de quatro aspectos fundamentais: observação,  planeamento, acção e a 
avaliação. 
  
Nesta dinâmica, onde o mais importante é o processo e não os resultados, a criança, protagonista da sua 
aprendizagem, vai tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as 
vai ultrapassando. 
 
No final de cada período, com excepção do segundo é comunicado aos pais e Encarregados de Educação,  

através de uma informação global escrita, o que os seus educandos sabem e são capazes de fazer. 

 
O relatório final de avaliação do projecto desenvolvido no jardim-de-infância, elaborado pela educadora 
e construído por esta e pelas crianças, é também um instrumento global de avaliação das aprendizagens. 
 

No final do ano lectivo é realizada uma reunião com os docentes do 1º Ciclo onde é comunicado e 

entregue a ficha de avaliação das crianças que vão ingressar no Ensino Básico, com a seguinte 

terminologia, “Adquirido, Em Aquisição, Por adquirir”. 
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7.2 - Critérios gerais de avaliação no Ensino Básico 

 
Os  Critérios Gerais de Avaliação, definidos e aprovados  em Conselho Pedagógico,  agrupam-se em três 
eixos estruturantes: 
 

 Atitudes e Valores; 

 Organização do saber; 

 Transversalidade do saber. 
 
Atitudes e Valores 

 O aluno respeita a diversidade cultural, religiosa e étnica; 

 O aluno manifesta atitudes de civismo, justiça, solidariedade e cooperação; 

 O aluno desenvolve um comportamento de respeito e valorização para com o património 
natural, cultural e escolar; 

 O aluno cumpre regras do Regulamento Interno e de Turma 
 
Organização  do Saber 

 O aluno apropria-se de técnicas e métodos adequados à sua forma de estudar; 

 O aluno demonstra interesse e empenho na organização dos materiais; 

 O aluno participa de modo activo no processo de ensino aprendizagem; 

 O aluno adquire progressivamente uma atitude autónoma e responsável, 

 O aluno interpreta questões de modo satisfatório; 

 O aluno articula organizadamente ideias tanto na escrita quanto na oralidade; 

 O aluno domina saberes culturais, científicos e tecnológicos necessários à resolução de soluções 
e problemas do quotidiano. 

 
Transversalidade dos Saberes 

 O aluno utiliza correctamente a Língua Portuguesa nos domínios definidos pelo currículo – ler, 
escrever, ouvir/falar e funcionamento da língua; 

 O aluno manifesta atitudes que demonstram hábitos de uma vida activa, saudável e harmoniosa; 

 O aluno aplica conhecimentos relativos às línguas estrangeiras a diversas situações de 
comunicação; 

 O aluno demonstra curiosidade, interesse e empenho na construção do saber; 

 O aluno relaciona saberes de diferentes áreas disciplinares; 

 O aluno desenvolve a sensibilidade estética e a criatividade; 

 O aluno colabora activa e criticamente em trabalhos de projecto. 
 
 
5.3 - Critérios de avaliação por disciplina 
 
Os critérios de avaliação por disciplina,  elaborados com base nos critérios gerais, são anualmente 
aprovados pelo Conselho Pedagógico e constam de dossier  próprio acessível aos encarregados de 
educação. Os critérios encontram-se também  disponíveis no site do Agrupamento.  
 
5.4 - Critérios de avaliação das Áreas Curriculares Não Disciplinares 
 
A avaliação das Áreas Curriculares Não Disciplinares é expressa de forma qualitativa (Não Satisfaz, 
Satisfaz e Satisfaz Bem) e os critérios de avaliação,  igualmente elaborados com base nos critérios gerais, 
são anualmente aprovados pelo Conselho Pedagógico e constam de dossier  próprio acessível aos 
encarregados de educação. Os critérios encontram-se também  disponíveis no site do Agrupamento.  
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5.5 - Critérios  de progressão e de retenção 

 

A Progressão e Retenção dos alunos ao longo do Ensino Básico bem como a sua Aprovação ou Não 
Aprovação no final dos ciclos rege-se pelo Despacho Normativo nº. 1/2005 de 5 de Janeiro . 
Durante o primeiro ciclo são respeitados os critérios aí estabelecidos. 
Os critérios para os 5º, 7º e 8º anos de escolaridade foram aprovados em Conselho Pedagógico. 
 
Nos 2º e 3º ciclos são aplicados os seguintes critérios. 
 

 
CRITÉRIOS DE RETENÇÃO/NÃO APROVAÇÃO 

5.º Ano 3 níveis inferiores a 3, contabilizando-se nestes a menção de Não Satisfaz a Área de Projecto. 

6.º Ano 
2 níveis inferiores a 3, simultaneamente a Língua Portuguesa e a Matemática ou 
3 níveis inferiores a 3, incluindo a Área de Projecto. 

7.º Ano 3 níveis inferiores a 3, incluindo a Área de Projecto. 

8.º Ano 3 níveis inferiores a 3, contabilizando-se nestes a menção de Não Satisfaz Área de Projecto. 

9.º Ano 
2 3 níveis inferiores a 3, simultaneamente a Língua Portuguesa e a Matemática ou 

3 níveis inferiores a 3, incluindo a Área de Projecto.  

 
 
 

8 - Avaliação do Projecto Curricular do Agrupamento 
 

O  Projecto Curricular  elaborado para 4 anos, é aplicado anualmente e deve  ser encarado como 
dinâmico e flexível, susceptível de ajustamentos e melhorias. 
A avaliação é realizada anualmente e deve ser baseada na auto-avaliação das acções previstas e 
servirá como elemento regulador da sua aplicação prática. 
 A avaliação deverá ter por base relatórios elaborados pelas estruturas intermédias, pelos 
Conselhos de Turma no âmbito do Projecto Curricular de Turma, pelos órgãos de gestão e 
estruturas de orientação pedagógica, cujos resultados serão apresentados ao Conselho 
Pedagógico  
 
 


