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INTRODUÇÃO 

O Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular é uma referência para uma oferta educativa de 

qualidade, concebendo para os alunos um ambiente escolar saudável e aberto, mas, ao mesmo tempo, 

rigoroso no sentido do cumprimento das obrigações inerentes a todos, para que, em conjunto, se consigam 

realizar mais e melhores aprendizagens. Entendendo o currículo como um projeto em construção, mediante 

contínuos processos de reflexão e discussão conjuntas, procura-se o envolvimento de todos os 

intervenientes no processo educativo de um modo integrado, significativo e adequado às necessidades 

diagnosticadas, visando o desenvolvimento integral de todos os alunos. 

Conceber uma escola de qualidade implica, da parte de todos nós, assumir o currículo como um 

projeto global de cultura e de formação, que dê sentido e articule sequencialmente experiências educativas 

concretas, tendo em vista a sua adaptação a todos os que as frequentam. 

O Plano de Estudos e Desenvolvimento Curricular foi analisado em Conselho Pedagógico e foi 

elaborado com informações produzidas e aprovadas interna e externamente. 
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ENQUADRAMENTO NO PROJETO EDUCATIVO E NO PLANO 
PLURIANUAL DE MELHORIA - TEIP 

 

A elaboração do Plano Plurianual de Melhoria (PPM) decorreu da análise e identificação dos pontos fortes 

do Agrupamento e as áreas a merecer um desenvolvimento e melhoria. A definição das ações de melhoria e os 

compromissos e/ou estratégias visam dar resposta às necessidades do Agrupamento, no sentido de colmatar os 

constrangimentos apontados pela avaliação externa. Reforçaram-se as ações de melhoria existentes, 

reformulando-se, de acordo com as fragilidades identificadas e ampliando-se sempre que necessário.  

Foram solicitadas a todos os Departamentos Curriculares e apresentadas em Conselho Pedagógico 

propostas, estratégias e atividades que serviram de base para a elaboração/reformulação das Ações 

Estratégicas do PPM, de forma a existir um maior envolvimento e participação de todos, promovendo-se assim o 

envolvimento e participação no processo, de forma a gerar um sentimento de pertença e compromisso, 

envolvendo tantos membros da comunidade quanto possível e focando-se nas prioridades fundamentais. 

  A implementação do PPM decorre nos anos letivos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tendo a mesma 

sido prolongada para os anos lectivos seguintes. 

 

 
Princípios Educativos Valorizados 

O Projeto Educativo, em vigor no Agrupamento, assenta em quatro áreas fundamentais:  

1. Formar para a Cidadania / Promover a relação Escola - Família - Comunidade e as Parcerias  

▪ Fomentar a consciência cívica e a participação dos alunos na melhoria do ambiente de aprendizagem, 

estimulando a sua autonomia, responsabilidade e melhoria de eventuais comportamentos desajustados;  

▪ Proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem enriquecedoras, significativas e diversificadas.  

2. Melhorar os resultados académicos/Apoio à melhoria das aprendizagens 

 ▪ Aproximar as taxas de sucesso internas do Agrupamento da média global de resultados das disciplinas 

objeto de avaliação externa; 

 ▪ Procurar a convergência, pela positiva, entre os resultados da avaliação interna e os resultados obtidos 

pelos alunos do Agrupamento nas provas/exames nacionais.  

3. Reforçar estratégias de comunicação interna, articulação do currículo e colaboração pedagógica 
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 ▪ Favorecer o trabalho colaborativo no seio dos conselhos de turma e dos departamentos curriculares, de 

modo a potenciar o apoio e a integração, em particular em situações de professores únicos por ano e/ou 

disciplina; 

 ▪ Favorecer o trabalho colaborativo entre docentes dos diferentes níveis de educação e ensino, de modo a 

potenciar articulação entre estes, com vista a reforçar a sequencialidade das aprendizagens.  

4. Reforçar procedimentos de monitorização e autoavaliação/Prevenir o abandono, o absentismo e a 

indisciplina  

▪ Estimular práticas de análise dos resultados escolares com ênfase na identificação de fatores internos que 

os condicionem e que sejam suscetíveis de alteração, tendo em vista práticas que levem à sua eliminação 

ou atenuação. 

Os princípios, valores e políticas educativas identificam as opções do Agrupamento quanto ao ideal de educação a 

prosseguir. Neste projeto, para esta realidade social e cultural procurou colocar-se em evidência a conceção de 

educação partilhada pela comunidade educativa. Assim como clarificar o entendimento de escola para todos no sentido 

de inclusão, a relevância das aprendizagens realizadas no contexto escolar inseridas no conjunto das aprendizagens ao 

longo da vida, a ética social e moral defendida, nomeadamente no que se refere à equidade, à participação, à 

colegialidade, ao civismo e à cidadania. 

 

Os princípios acima referidos concretizam-se da seguinte forma: 

 

No contexto escolar, os alunos devem experienciar situações de aprendizagem facilitadoras do desenvolvimento 

de capacidades e competências diversas: fazer perguntas, comunicar, problematizar, procurar, localizar e analisar 

informação, aprender a aprender, experimentar, etc.. 

Na prática letiva, é imprescindível que o corpo docente reflita em termos curriculares e que, no seio dos 

departamentos, se faça uma programação articulada (horizontal e vertical) dos vários conteúdos de ensino com os 

conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver, dotando de sentido a operacionalização, dentro e fora da sala de 

aula. 

Só desta forma, refletindo em conjunto sobre as orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar, os 

programas/aprendizagens essenciais no Ensino Básico e Secundário de acordo com um plano comum, entendido como 

uma linha de orientação geral, a gestão curricular será consentânea com os programas específicos/aprendizagens 

essenciais das disciplinas, com o contexto da escola e com o preconizado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 
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Metas Globais a alcançar 

Considerando os princípios educativos enunciados, pretende-se com este plano atingir as metas globais que a 

seguir se discriminam: 

- Valorizar a escola pública, enquanto instituição plural, multicultural e inclusiva; 

- Desenvolver o currículo escolar tendo por objetivos prioritários a melhoria das experiências educativas 

dinamizadas e o incremento da aprendizagem dos alunos; 

- Acompanhar de forma eficaz o percurso escolar dos alunos, na perspetiva de promoção da qualidade 

educativa e no adequado enquadramento educativo e curricular, em consonância com os interesses e necessidades 

dos alunos, de forma a assegurar o cumprimento, com sucesso, do percurso escolar educativo; 

- Aprofundar a autonomia através da elaboração conjunta do Regulamento Interno, do Projeto Educativo, 

Plano Plurianual de Melhoria e do Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular, com uma identidade comum que 

possam ser reconhecidos e partilhados por todo o Agrupamento. 
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PRIORIDADES DO PLANO DE ESTUDOS E DE DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR 

 

As principais prioridades deste plano são: 

 

- Garantir o cumprimento das Orientações Curriculares (Educação Pré-Escolar), dos Programas Curriculares e 

Aprendizagens Essenciais (Ensino Básico e Secundário), tendo em consideração as realidades socioculturais dos 

estabelecimentos de educação e adaptando-os à realidade escolar; 

- Garantir o desenvolvimento, nos alunos, das áreas de competências elencadas no Perfil dos Alunos à Saída 

da Escolaridade Obrigatória; 

- Definir em Departamento, em Conselho de Turma e Conselho de Docentes, orientações sobre metodologias 

que conduzam ao uso de estratégias ativas, inovadoras e diversificadas que permitam o desenvolvimento dos modelos 

contextualizados; 

- Organizar práticas de ensino, de modo a estimular nos alunos a vontade de aprender e orientar 

adequadamente a aprendizagem de conteúdos, conceitos e técnicas para o desenvolvimento de competências; 

- Contribuir coletivamente para que os alunos ampliem e consolidem as competências de leitura e de escrita 

da língua materna; 

- Zelar para que a socialização dos alunos decorra, no contexto escolar, num ambiente de disciplina, de 

trabalho e de rigor no respeito pelas regras de convivência; 

- Adotar medidas educativas diferenciadas indo ao encontro das necessidades educativas de cada aluno; 

- Organizar e gerir os recursos humanos, afetos à Educação Inclusiva, de modo a responder às necessidades 

educativas de todas e de cada uma das crianças/alunos; 

- Procurar garantir que as aulas previstas para a realização das atividades curriculares e de complemento 

curricular sejam cumpridas; 

- Fomentar a articulação com as famílias envolvendo-as ativamente no processo educativo, planificando, 

refletindo e avaliando, tornando-as num elemento fundamental no encontro de soluções; 

- Criar e organizar espaços, equipamentos e materiais de qualidade que contribuam para o desenvolvimento 

global das aprendizagens; 

- Desenvolver projetos em parceria com entidades locais. 
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 

 
Oferta Educativa e Formativa 

O Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra disponibiliza a seguinte oferta educativa e formativa: 

- Educação Pré-Escolar; 

- Ensino Básico Geral (1.º Ciclo, 2.º Ciclo e 3.º Ciclo); 

- Ensino Secundário. 

- Curso Profissional (Plano de Inovação)  

 

Horário de funcionamento dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

O Agrupamento de Escolas organiza as suas atividades em períodos de tempo de 60 minutos na educação Pré-

Escolar e no 1.º Ciclo. Nos 2.º, 3.º Ciclos e Secundário, o período de tempo é de 50 minutos. 

 

Educação Pré-Escolar 

Na educação Pré-Escolar, a componente letiva decorre das 9.00h às 15.30h, com interrupção para almoço das 

12.00h às 13.30h, complementada pelas atividades de animação e de apoio à família até às 18h.15m. 

 

1.º Ciclo 

No 1.º Ciclo, em ambas as escolas do Agrupamento, o dia escolar, de segunda a sexta-feira, divide-se da 

seguinte forma: 

- O período letivo da manhã desenvolve-se entre as 9h.00 e as 12h.30; 

- O período letivo da tarde desenvolve-se entre as 14h.00 e as 15h.30; 

- O período de implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular ocorrerá após o período letivo da 

tarde, das 16h00 / 17h00. O tempo total de duração dos intervalos do dia escolar é de 90 minutos: 30 minutos no 

período da manhã e 60 minutos no período da tarde (30min. + 30 min.). 

- Os intervalos, no período da manhã, são das 10h.30 às 11h.00, e no período da tarde das 15h.30 às 16h.00 

e das 17h.00 às 17h.30; 

-  O período do almoço desenvolve-se entre as 12h.30 e as 14h.00. 

 

2.º, 3.º Ciclos e Secundário 

O dia escolar, de segunda a sexta-feira, nos 2º e 3º Ciclos e Secundário divide-se em dois períodos: 

- O período da manhã, que se desenvolve em quatro tempos letivos entre as 9h00 e as 12h50; 

- O período da tarde, que se desenvolve em quatro tempos letivos entre as 13h50 e as 17h30; 

- O período da tarde de quarta-feira é sem componente letiva para os alunos destes ciclos, com exceção do 

Curso Profissinal. 
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Critérios para a constituição de turmas 

1. A constituição de grupos de crianças ou turmas de alunos é feita de acordo com critérios de natureza 

pedagógica, em conformidade com a legislação em vigor e tendo em conta as propostas dos diretores de turma, 

coordenações de ciclo e departamento, Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e conselho 

pedagógico, sendo a diretora responsável pela sua aplicação, em função dos recursos humanos e materiais disponíveis 

nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento. 

2. A constituição do grupo/turma deve, sempre que possível, obedecer ao princípio da continuidade 

pedagógica. Excecionalmente, tal pressuposto poderá não ser cumprido, por recomendação, devidamente 

fundamentada, do conselho de docentes titulares de grupo/turma ou do conselho de turma, ou ainda, pelas 

necessidades de planeamento da rede escolar e da gestão dos recursos humanos.  

3. Sempre que houver necessidade de não respeitar a continuidade pedagógica de um grupo/turma, devem 

ser devidamente ponderados os seguintes critérios: 

a) distribuição equilibrada de alunos retidos no mesmo ano de escolaridade; 

b) aproveitamento global do grupo/turma; 

c) dimensão da turma; 

d) comportamentos/atitudes do grupo/turma. 

 

4. Na ponderação dos critérios anteriores, devem participar os seguintes intervenientes: 

a) conselho de docentes/conselho de turma; 

b) Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI); 

c) equipa de constituição de turmas (quando nomeada); 

d) diretora.   

 

  5. No início de ciclo, 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.  

 

Constituição de Grupos de Crianças na Educação Pré-Escolar  

As vagas existentes no estabelecimento de ensino para matrícula são preenchidas dando-se prioridade, 

sucessivamente: 

1. crianças de nível etário mais elevado; 

2. crianças abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 54/2018; 
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3. crianças com irmãos a frequentar o mesmo estabelecimento de ensino. 

  

Critérios pedagógicos na constituição de grupos: 

1. continuidade pedagógica com a Educadora; 

2. grupos heterogéneos, relativamente à idade; 

3. equidade de género (M/F) em cada turma. 

  

Constituição de Turmas no 1.º Ciclo do Ensino Básico   

As turmas do 1.º ano de escolaridade são constituídas, preferencialmente, mantendo o grupo do Pré-Escolar do 

Jardim de Infância do Agrupamento. 

Os alunos integram a turma em que foram inseridos até ao final do ciclo, salvo decisão em contrário proposta 

pelo conselho de docentes, em situação de retenção e outras, desde que devidamente fundamentadas e 

aprovadas em conselho pedagógico. 

  

Constituição de Turmas no 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico  

5.º Ano 

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 docentes do 1.º Ciclo e dos professores titulares do 4.º ano de escolaridade. 

Deverão ser mantidos, sempre que possível, os alunos provenientes da mesma turma do 4.º ano, de modo a 

facilitar a integração e minimizar a insegurança que a mudança de ciclo provoca. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, que não reduzam turma, devem ser distribuídos de forma 

equitativa pelas turmas. 

Os alunos retidos devem ser distribuídos de forma equitativa pelas turmas. 

Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade cujo número de alunos mais 

se afaste do limite legal. 

As turmas já constituídas devem manter-se ao longo de cada ciclo, exceto em situações propostas pelo conselho 

de turma e devidamente analisadas pelo conselho pedagógico. 
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6.º, 7.º, 8.º e 9.º Anos 

Os alunos integram a turma em que foram inseridos, embora se proceda a eventuais ajustamentos, de acordo 

com as orientações propostas pelos conselhos de turma. 

Deverão ser distribuídos equilibradamente os alunos retidos, segundo o seu perfil. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, que não reduzam turma, devem ser distribuídos de forma 

equitativa pelas turmas. 

Os alunos transferidos serão inseridos nas turmas do mesmo ano de escolaridade cujo número de alunos mais 

se afaste do limite legal. 

  

Constituição de Turmas do Ensino Secundário 

Na constituição das turmas de Ensino Secundário, deve ter-se em conta a inclusão de alunos provenientes da 

mesma turma no ciclo anterior, sempre que isso seja possível, e considerando as informações fornecidas pelos 

diretores de turma que acompanharam os alunos no ciclo precedente. 

Na constituição de turmas, devem respeitar-se, sempre que possível, as opções manifestadas pelo encarregado 

de educação/aluno no ato da matrícula ou da sua renovação. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 devem ser distribuídos pelas diferentes turmas considerando 

a tipificação das suas dificuldades, constantes no seu processo e ouvida a Coordenadora da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e o professor da Educação Especial que os acompanhou. 

Os alunos que não transitaram de ano de escolaridade devem ser integrados de forma equilibrada nas turmas 

em funcionamento num determinado ano de escolaridade. 

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 

à Diretora do Agrupamento. 

  

 

Critérios de Seleção Turmas de 10.º Ano - Cursos Científico-Humanísticos 

1. No Ensino Secundário, as vagas existentes no estabelecimento de ensino para matrícula ou renovação de 

matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

a)  abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 54/2018 de carácter permanente; 

b) que frequentaram o Ensino Secundário no estabelecimento de ensino, no ano letivo anterior; 

c) que se candidatam à frequência do 10.º ano pela primeira vez. 
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2. No âmbito de cada uma das prioridades ordenadas no número anterior, e como forma de desempate em 

situação de igualdade, devem ser observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

a) alunos com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino; 

b) alunos ou encarregados de educação que residam na área geográfica do estabelecimento de ensino; 

c) alunos ou encarregados de educação que trabalhem na área geográfica do estabelecimento de ensino; 

d) média das disciplinas da componente específica. 

 
 

Organização dos horários dos alunos 
 
Os horários dos docentes e dos alunos serão elaborados de acordo com a Iegislação em vigor e o Regulamento 

Interno do Agrupamento. 

A responsabilidade última da elaboração de horários e consequente distribuição de serviço é da competência da 

Diretora. A elaboração de todos os horários obedecerá: 

1. primordialmente, a critérios de ordem pedagógica; 

2. procurar-se-á manter a continuidade pedagógica do professor, bem como do diretor de turma; 

3. a distribuição de níveis pelos vários professores do grupo de recrutamento deverá ser equilibrada. 

 

Funcionamento 
A estrutura de funcionamento do Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra, será definida 

em função do número de turmas, tempos curriculares de cada ano e capacidade dos espaços. 

A apresentação de cada horário obedecerá à estrutura de blocos/tempos letivos definidos quanto ao seu 

início e termo. 

Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico (CEB) e Ensino Secundário as aulas serão organizadas em blocos 

de 100 minutos ou segmentos de 50 minutos. Diariamente, o início das atividades será às 9h.00 e o termo às 

17h.30 minutos. 

 

Período de funcionamento da manhã 

 Início Termo 

Pré-Escolar 9.00 12.00 

1.º CEB 9.00 12.30 

2.º/3.º CEB 9.00 12.50 

Ensino Secundário 9.00 12.50 
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Período de funcionamento da tarde 

 Início Termo 

Pré-Escolar 13.30 15.30 

1.º CEB 14.00 17.30 

2.º/3.º CEB 13.50 17.30 

Ensino Secundário 13.50 17.30 

 

 O período de almoço é, no mínimo, de 1 hora e conta-se a partir do final da atividade letiva do período da 

manhã de cada turma. 

As aulas práticas de Educação Física só poderão iniciar-se 1 hora após o final do período definido para 

almoço. 

A elaboração de horários poderá estar condicionada à disponibilidade de espaços específicos. Procurar-

se-á concentrar as aulas de cada turma dos 2º e 3.º CEB e Ensino Secundário, especialmente das disciplinas de 

carácter teórico, na parte da manhã e numa mesma sala, exceto nas disciplinas que exigem salas específicas. 

Deverá procurar concentrar-se o máximo de aulas no período da manhã, de modo a que os alunos possam 

estar disponíveis para participar em outras atividades durante o período da tarde. 

 

Horários alunos 

No horário de cada turma, não deverão ocorrer tempos desocupados.  

Nos 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário nenhuma turma poderá ter mais do que 4 segmentos de 50 

minutos em cada período da manhã ou tarde. 

O tempo entre o período da manhã e o da tarde, sempre que possível, não deverá exceder os 120 

minutos. 

Nos 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário, o número de blocos/segmentos não deverá ser superior a 8 

segmentos de 50 minutos ou 4 blocos de 100 minutos, respetivamente, em cada dia de aulas. 

Tanto quanto possível procurar-se-á que a Educação Moral e Religiosa seja marcada nos inícios e finais 

do dia, de modo a evitar tempos desocupados nos horários dos alunos que não frequentam a disciplina. 

As disciplinas cuja carga curricular se distribui por três ou menos dias da semana devem, 

preferencialmente, e sempre que possível, ser distribuídas de forma a não serem marcadas em dias 

consecutivos. 

As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos à Língua 

Estrangeira I e vice-versa, procurando evitar-se que a mesma Língua Estrangeira seja lecionada em dias 

consecutivos. 

As aulas de Educação Física deverão ser marcadas, preferencialmente, em dias não consecutivos. 

Será feito desdobramento às disciplinas previstas na lei de acordo com as regras definidas na lei. 
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 Qualquer alteração pontual dos horários dos alunos de uma turma, para efeitos de substituição das aulas 

por ausências de docentes, deverá ser autorizada por todos os Encarregados de Educação dos alunos dessa 

turma. 

Os apoios e medidas de promoção para o sucesso dos alunos das turmas deverão ser distribuídos ao 

longo da semana nos blocos disponíveis de forma equilibrada. 

  

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), a organizar no 1.º CEB, deverão ser selecionadas de 

acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da 

Serra, atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º, Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, e devem constar 

no Plano Anual de Atividades. 

As planificações das AEC devem: 

a) Salvaguardar o tempo diário de interrupção da componente curricular e de intervalo; 

b) Considerar as condições de frequência das AEC pelos alunos com medidas adicionais de acordo com o 

Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho. 

As AEC deverão ser desenvolvidas após o período curricular da tarde, funcionando preferencialmente no 

período entre as 16h.00 e as 17h30min. 

A todos os alunos do 1.º CEB do Agrupamento deverão ser proporcionadas 5 horas semanais de AEC. 

Para os alunos inscritos na disciplina de EMR será reduzida em 1 hora semanal. 

  

Horário dos professores 
Sempre que possível, os docentes deverão dar continuidade pedagógica às turmas. 

A distribuição de serviço da componente não letiva de estabelecimento fica a cargo da Diretora do 

Agrupamento, de acordo com as necessidades dos alunos e das atividades previstas no Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento, de acordo com o definido no Regulamento Interno do Agrupamento e normativos 

em vigor. 

Os docentes têm o dever de comunicar à Diretora do Agrupamento qualquer facto que justifique alteração de 

horários. 

 

 
Plano de Ocupação dos Tempos Escolares dos alunos 

No caso do Pré-Escolar, na ausência da Educadora ou Assistente são solicitadas as Atividades de Animação e 

de Apoio e à Família dinamizadas pelas monitoras do município da Pampilhosa da Serra. 

A organização e execução das atividades educativas a proporcionar aos alunos durante todo o período de tempo 

em que estes permanecem no espaço escolar é responsabilidade do Agrupamento de Escolas. 

No caso do 1º Ciclo, em caso de ausência do docente titular de turma, é obrigatória a frequência das atividades 

curriculares e de enriquecimento ou complemento curricular organizadas para assegurar o acompanhamento educativo 
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dos alunos, sendo a ausência do aluno a tais atividades considerada falta marcada no respetivo horário. 

Quando o professor titular de turma esteja ausente, mas a sua aula seja assegurada por outro docente, o 

professor ausente deve escrever no seu sumário: “Aula assegurada pelo docente…” e marcar falta aos alunos que não 

estiveram presentes. 

Relativamente aos alunos do 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário, em caso de ausência de algum docente, os 

alunos podem ocupar o seu tempo em atividades da Biblioteca Escolar e/ou no espaços exteriores.  

Sempre que um professor da disciplina esteja ausente, mas a sua aula seja assegurada por outro docente 

assessor, o professor ausente deve escrever no seu sumário: “Aula assegurada pelo docente…” e marcar falta aos 

alunos que não estiveram presentes. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO CURRICULAR 

 
Autonomia e Flexibilidade Curricular 

No presente ano letivo, encontram-se abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as turmas do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

As planificações didáticas das disciplinas, que integram estes anos de escolaridade, tiveram por base na sua 

elaboração, para além do Programa/Metas Curriculares, as Aprendizagens Essenciais definidas para as respetivas 

disciplinas, assim como as áreas de competências elencadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

No que concerne à Oferta Complementar, no presente ano letivo, foi criada a área curricular DTA – Diretores de 

Turma – Alunos, para o 5º ano e Oficina Criativa para as turmas do 6º ao 9ºano, sendo esta lecionada por dois 

docentes de áreas diferentes, para a criação de projetos de articulação interdisciplinar.  

No âmbito do Complemento à Educação Artística, que possibilita a frequência de outros domínios da área 

artística, foi decisão do Agrupamento, nos 5º e 6º anos, a atribuição de dois tempos na disciplina de Música. Nos 7.º, 8.º 

e 9.º anos, atribuíram-se à disciplina de Educação Tecnológica.  

As componentes do currículo Cidadania e Desenvolvimento e TIC integram as matrizes dos anos de 

escolaridade envolvidos, sendo que no 1.º Ciclo e no Secundário constituem áreas de natureza transdisciplinar, nos 2º 

e 3º Ciclos constituem disciplinas que integram as matrizes curriculares-base. 

 

Matrizes Curriculares 

Educação Pré-Escolar 
 
O desenvolvimento curricular na Educação Pré-Escolar é da responsabilidade do Educador que exerce a 

atividade educativa/letiva de 25 horas semanais, em regime de monodocência, devendo a sua ação orientar-se pelo 

disposto nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. A atividade educativa/letiva de 5 horas diárias 

deve prever e organizar um tempo, simultaneamente estruturado e flexível, em que os diferentes momentos tenham 
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sentido para as crianças, com a finalidade de proporcionar processos de desenvolvimento e de aprendizagem pensados 

e organizados pelo educador intencionalmente.  

O currículo em Educação de Infância é concebido e desenvolvido pelo Educador, através da planificação, 

organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e do Projeto Curricular de Grupo, com vista à 

construção de aprendizagens integradas. A organização do ambiente educativo, como suporte do trabalho curricular e 

da sua intencionalidade, compreende a organização do grupo, do espaço e do tempo, a relação com os pais e outros 

parceiros educativos. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR - PRÉ-ESCOLAR 
 

Áreas de Conteúdo Domínios 

 

 
Área da Formação Pessoal e 

Social 

- Construção da identidade e da autoestima; 

- Independência e autonomia; 

- Consciência de si como aprendente; 

- Convivência democrática e cidadania. 

 

 
Área da Expressão e 

Comunicação 

- Domínio da educação física; 

- Domínio da educação artística; 

- Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

- Domínio da matemática. 

 

 
Área de Conhecimento do Mundo 

- Introdução à metodologia científica; 

- Conhecimento do mundo social; 

- Conhecimento do mundo físico e natural; 

- Mundo tecnológico e utilização das tecnologias. 

 

 

 

1.º Ciclo 

A estrutura curricular dos 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade segue a matriz curricular-base definida no Decreto-

Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

ESTRUTURA CURRICULAR – 1.º Ciclo 
 

Componentes do currículo 1ºe 2ºanos 3º ano e 4.º ano 

Português 7 (*6,5) 7 (*6,5) 

Matemática 7 (*6,5) 7 (*6,5) 

Estudo do Meio 3 3 

Ed. Artística e Ed. Física 5 (*3,5) 5 (*3,5) 

Apoio ao Estudo 2 0,5 
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2.º,  3.º Ciclos e Secundário 

As opções para o 2º e 3º Ciclo e Secundário definiram as unidades de tempo de lecionação atribuídas a cada 

disciplina. Deste modo, o desenho curricular proposto desenvolve-se em tempos letivos de 50 minutos. 

No Ensino Básico, a estrutura curricular dos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos e Secundário segue a matriz curricular-base 

definida no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR - 2.º CICLO – ENSINO BÁSICO  
 

 

Componentes do currículo Disciplinas 5ºAno 6ºAno Tempos Minutos Por componente Referência

Português 4 4 8 400

Inglês 3 3 6 300

HGP 3 3 6 300

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 1 50

Matemática 4 4 8 400

Ciências Naturais 3 3 6 300

Educação Visual 2 2 4 200

Educação Tecnológica 2 2 4 200

Educação Musical 2 2 4 200

TIC 0,5 0,5 1 50

Educação Física Educação Física 3 3 6 300 300 300

Totais 27 27 54 2700 2700 2700

EMR EMRC 1 1 2 100 100 90

Oferta Complementar DT-Alunos 1 1 2 100 100 90

Apoio ao estudo Português e Matemática 2 2 4 200 200 200

Comp. Educ Artística Artes 2 2 4 200 200 200

Totais 33 33 66 3300 3300 3280

1050 1050

Matemática e Ciências 700 700

Educação Artística e Tecnológica 650 650

Línguas e Estudos Sociais

Oferta Complementar 1 0,5 

Inglês --- 2 

Cidadania e Desenvolvimento 
a) a) 

TIC 

Totais 25 25 

EMR 1 1 

Totais 26 26 

a) Áreas de natureza transdisciplinares 
 

Nota: * As 25 horas de componente letiva englobam 2,5 horas de supervisão de intervalo 
dos alunos. 2,5h = 0,5h (Port) + 0,5h (Mat) + 1,5h (Ed. Art e Ed.Fis) 
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ESTRUTURA CURRICULAR - 3.º CICLO – ENSINO BÁSICO  
 

 
Componentes do currículo Disciplinas 7ºAno 8ºAno 9ºAno Tempos Minutos Por componente Referência

Português Português 4 4 4 12 600 600 600

Inglês 3 2 3 8 400

Língua Estrangeira II 2 3 2 7 350

História 3 2 2 7 350

Geografia 3 2 2 7 350

Cidadania e Desenvolvimento 0,5 0,5 0,5 1,5 75

Matemática Matemática 4 4 4 12 600 600 600

Ciências Naturais 2 3 3 8 400

Físico-Química 2 3 3 8 400

Educação Visual 2 2 2 6 300

Comp. Educ. Artística 0,5 0,5 0,5 1,5 75

TIC 1 1 1 3 150

Educação Física Educação Física 3 3 3 9 450 450 450

Tempos 30 30 30 90 4500 4500 4500

Minutos 1500 1500 1500 4500

EMR EMRC 1 1 1 3 150 150 135

Oferta Complementar DT - Alunos 1 1 1 3 150 150 135

Totais 32 32 32 96 4800 4800 4770

Totais

750 750

Ciências Sociais e Humanas 775 725

Ciências Físico-Naturais 800 850

Línguas Estrangeiras

Educação Artística e Tecnológica 525 525
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ESTRUTURA CURRICULAR – ENSINO SECUNDÁRIO 

 

O Ensino Secundário do Agrupamento inclui-se nos Cursos Científico-Humanísticos, com oferta do Curso 

Ciências e Tecnologias e Curso de Línguas e Humanidades.  

   Todas as turmas frequentam em simultâneo a formação geral, apenas se desdobram para frequentar as áreas 

específicas de cada curso.  

Nos 10º e 11º anos do curso de Ciências e Tecnologias, as ofertas são Física e Química A e Biologia e Geologia 

e, no curso de Línguas e Humanidades, as ofertas são Geografia e Espanhol. 

No caso do 12º ano, as disciplinas de opção selecionadas pelos alunos foram Psicologia B, Biologia e Espanhol. 

Matriz Curricular – Línguas e Humanidades 

 

 
 

Matriz Curricular – Ciências e Tecnologias 

 

* *Acresce 50 minutos, ou seja mais um tempo quinzenal, no 11ºano  BG 
 
Nota: Cidadania e desenvolvimento será abordada transversalmente, com o contributo de disciplinas 

e componentes de formação.  
  

Componentes de Formação Disciplinas 10ºAno 11ºAno 12ºAno Tempos Minutos Referência

Português ** 4 4 5 13 695 180+180+200

Língua Estrangeira I, II ou III  3 4 7 350 150+150

Filosofia 4 3 7 350 150+150

Educação Física 3 3 3 9 450 150+150+150

Trienal História A 6 5 6 17 850 250+250+270

Bienal 1 Geografia 5 6 11 550  270+270

Bienal 2 Espanhol 6 5 11 550  270+270

Anual 1 3 3 150 150

Anual 2 3 3 150 150

Tempos 31 30 20

Minutos 1550 1500 1045 4095

EMR EMRC 1 1 1 3 150 50+50+50

Totais 32 31 21 84 4095

Totais

Geral

Componentes de Formação Disciplinas 10ºAno 11ºAno 12ºAno Tempos Minutos Referência

Português 4 4 5 13 650 180+180+200

Língua Estrangeira I, II ou III 3 4 7 350 150+150

Filosofia 4 3 7 350 150+150

Educação Física 3 3 3 9 450 150+150+150

Trienal Matemática A 6 5 6 17 850 250+250+270

Bienal 1 FQ A* 6 7 13 650 *315+315

Bienal 2 BG** 7 6 13 650 *315+315

Anual 1 3 3 150 150

Anual 2 3 3 150 150

Tempos 33 32 20

Minutos 1650 1600 1000 4250

EMR EMRC 1 1 1 3 150 50+50+50

Totais 34 33 21 88 4275

Geral

Totais
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Matriz Curricular – Curso Profissional “Técnico de gestão e programação de sistemas 

informáticos” 

 
 

 

 
 
 

 

Oferta Complementar 

1.º Ciclo 

No tempo destinado a esta disciplina, nos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade, os alunos desenvolverão 

competências no âmbito dos direitos e deveres, das atitudes e valores, do saber estar, do respeito pela Natureza, da 

liberdade de expressão e das tradições. No 4º ano de escolaridade, serão desenvolvidas competências no âmbito da 

responsabilidade, espírito crítico, participação e autonomia. Todas as competências desenvolvidas assentam na 

transversalidade de Cidadania. São ainda trabalhados, na Oferta Complementar, os conteúdos referentes à 

planificação do PES/Projeto de Educação Sexual, de acordo com a Portaria número 196-A/2010, de 9 de abril, que 

regulamenta a Lei número 60 de 2009, de 06 de agosto, bem como os temas a abordar em cada ano de escolaridade, 

numa carga letiva de duas horas por período letivo. 

A Oferta Complementar é ainda desenvolvida, numa metodologia de “partilha e interação” de trabalho 

colaborativo e de grupo, sempre que se justifique, e com contributos interdisciplinares nos 1º e 2º anos a duração de 

60 minutos e no 3.º e 4º anos com a duração de 30 minutos. 

 
2º e 3º Ciclos 

 
5ºano - DT-A (Diretor de Turma – Alunos) 

No presente ano letivo, no âmbito da oferta complementar para o 5ºano, foi aprovado um tempo de cinquenta 

minutos semanais, cuja dinâmica pretende, essencialmente, contribuir para a criação de um espaço específico de 

articulação entre o Diretor de Turma e os alunos de modo a desenvolver a relação interpessoal, a comunicação, a 

Tempos 

Letivos 

(50') *

HORAS

Número 

de 

Semanas

Tempos 

Letivos 

(50') *

HORAS

Número 

de 

Semanas

Tempos 

Letivos 

(50') *

HORAS

Número 

de 

Semanas

Português 4 110 33 4 107 32 4 103 31 320 320

Língua Estrangeira  - Inglês 4 110 33 4 110 33 220 220

Integração Digital 4 110 33 4 107 32 4 103 31 320 320

Educação Física 3 85 34 2 55 33 140 140

Total TOTAL SOCIOCULTURAL 15 415 …. 14 378 … 8 207 … 1 000 1 000

Trienal - Matemática A 6 170 34 5 138 33 6 165 33 473 300

Bienal - FQ A 6 170 34 7 192 33 362 200

Total TOTAL CIENTÍFICA 12 340 … 12 330 … 6 165 … 835 500

Sistemas Operativos 5 144 34,5 144 144

Arquitetura do computador 5 152 36,5 152 152

Redes de Comunicação 2 57 34 3 85 34 4 110 33 252 252

Programação de Sistemas Informáticos 7 199 34 7 193 33 9 240 32 632 632

Formação em Contexto Trabalho 600 600 420

Total TOTAL TÉCNICA 14 408 --- 15 422 … 13 950 … 1 780 1 600

EMR EMR b) 1 28 34 1 28 33 1 28 33 … …

Totais Tempos letivos (50') 41 1163 … 41 1130 … 27 1322 … 3 614 3 100

                                                                                      b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa

Componentes de Formação

Disciplinas

1ºAno

Total Horas Referência horas 60min

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 a
)Sociocultural

Nota:  a) Cidadania e desenvolvimento será abordada transversalmente, com o contributo de disciplinas e componentes de formação.

Técnica

Científica 

2º Ano 3º Ano
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partilha e o apoio aos alunos na transição de ciclo. 

 

6º, 7º, 8º e 9º anos - Oficina Criativa  

No presente ano letivo, no âmbito da oferta complementar para o 6º, 7º, 8º e 9ºanos, foi aprovado um tempo de 

cinquenta minutos semanais, cuja dinâmica pretende, essencialmente, contribuir para a criação de um espaço 

específico de articulação entre dois docentes de áreas diferentes de modo a desenvolver projetos interdisciplinares.  

 
 

Complemento Educação Artística 
 
5º e 6º anos 
De acordo com a matriz curricular-base definida no Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, nomeadamente no que 

se refere ao Complemento à Educação Artística, o Agrupamento optou por disponibilizar a área para o 2º ciclo, de 100 

minutos semanais privilegiando os recursos humanos disponíveis (art.º 13.º alínea b) do ponto 7).  

Desta forma, foi atribuído à Educação Musical para desenvolvimento de projetos. 

 
7º, 8º e 9º ano 

De acordo com a matriz curricular-base definida no Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, nomeadamente no 

que se refere ao Complemento à Educação Artística, o Agrupamento disponibilizou aos alunos do 7º, 8º e 9º ano de 

escolaridade um tempo de 50 minutos semanais, com o objetivo de desenvolverem projetos. 

 

 
Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento 

No âmbito da Estratégia de Educação para a Cidadania do Agrupamento, foram estipulados os domínios a 

trabalhar na Educação Pré-Escolar e em cada ano de escolaridade dos Ensinos Básico e Secundário que constam das 

respetivas planificações desta disciplina/área disciplinar. 

A componente de currículo de Cidadania e Desenvolvimento constitui-se como uma área de trabalho transversal, 

de articulação disciplinar, com abordagem de natureza interdisciplinar e mobiliza os contributos de diversas disciplinas, 

com vista ao cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de educação para a cidadania da 

escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos de cada turma. 
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Domínios 
Pré- 

escolar 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

1.ºAno 2.ºAno 3.ºAno 4.ºAno 5.º Ano 6.ºAno 7.ºAno 8.ºAno 9.ºAno 
G

ru
po

 o
br

ig
at

ór
io

 p
ar

a 
to

do
s 

os
 c

ic
lo

s 
e 

ní
ve

is
 d

e 

en
si

no
 

Direitos Humanos  X x X x   X   

Igualdade de género X   X x  x    

Interculturalidade    x x      

Desenvolvimento 
sustentável 

  x X x X   x x 

Educação ambiental X X x x x X x    

Saúde X x X X x  x x   

G
ru

po
 o

br
ig

at
ór

io
 p

ar
a 

do
is

 c
ic

lo
s 

do
 e

ns
in

o 

Sexualidade    x       

Media         x  

Instituições e participação 
democrática 

 X x X       

Literacia financeira
 e 

educação para o consumo 
          

Risco           

Segurança rodoviária  X x        

 Bem Estar animal  x x x x      

 O Mundo do Trabalho          x 

 
 

 
 

Domínios 

Secundário 

10º 11º 12º 

G
ru

po
 o

br
ig

at
ór

io
 p

ar
a 

to
do

s 
os

 c
ic

lo
s 

e 
ní

ve
is

 d
e 

en
si

no
 

Direitos Humanos x   

Igualdade de género    

Interculturalidade x   

Desenvolvimento 
sustentável 

   

Educação ambiental  x  

Saúde   x 

G
ru

po
 o

br
ig

at
ór

io
 p

ar
a 

do
is

 c
ic

lo
s 

do
 

en
si

no
 

Sexualidade    

Media    

Empreendorismo   x 

Instituições e participação 
democrática 

   

Mundo do trabalho  x  

Literacia financeira
 e 

educação para o consumo 
   

 Segurança, Defesa e Paz    
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ENRIQUECIMENTO DA APRENDIZAGEM 
 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1º Ciclo 

A implementação de atividades de enriquecimento curricular tem como principais finalidades desenvolver e 

promover o sucesso escolar das crianças e a valorização educativa dos tempos de permanência das crianças nos 

estabelecimentos de ensino, das 9h.00 às 17h.30min, na filosofia/política de escola a tempo inteiro, sendo um 

importante instrumento para a promoção da igualdade de oportunidades. 

As atividades disponibilizadas pelo agrupamento são de inscrição facultativa e em articulação com o Município 

da Pampilhosa da Serra que recrutam técnicos com habilitação profissional ou especializada adequada às atividades e 

ao escalão etário do público-alvo. 

 

Identificação da AEC Objetivos 

Eira da Brincadeira 

- Promover a participação ativa na cidadania através da participação de todas 

crianças em assembleias, onde cada uma tem uma palavra a dizer sobre o que 

pretende que seja dinamizado. As propostas apresentadas serão depois sujeitas a 

votação, envolvendo todas as crianças, de forma a que se sintam responsáveis 

tanto pelo que propõem como pelo que elegem. As assembleias realizam-se no 

início e no final de cada semana, sendo a primeira a Assembleia de Planeamento 

(segunda-feira) e a segunda a Assembleia de Reflexão (sexta-feira); 

- Promover a brincadeira livre, na medida em que quando se brinca livremente está a 

criar-se um espaço privilegiado de comunicação num ambiente descontraído, que vai  

permitir reforçar positivamente o que as crianças sabem fazer, bem como consolidar e 

desenvolver novas aprendizagens; 

- Proporcionar o desenvolvimento integral e sustentável das crianças ao nível 

psicomotor, cognitivo, socio-afetivo e relacional. 

 
 

A oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular, do 1º ao 4ºanos de escolaridade, corresponde a uma carga 

horária semanal de 5 horas. 

 
Avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

A avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo é realizada trimestralmente e traduz-se 

numa síntese descritiva, valorizando a avaliação formativa e participativa dos alunos. 
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Atividades / Projetos de Enriquecimento Curricular – Pré-escolar, 1.º,2.º e 3.º Ciclos e 
Secundário 

 

Identificação Objetivos 

Desporto Escolar 

Dinamizar a atividade desportiva na Escola. 

Incentivar o espírito desportivo e de cooperação, contribuindo para o processo formativo 

dos alunos.  

Proporcionar aos alunos condições de convívio, através da participação em torneios 

internos e externos.  

Contribuir para a valorização do ponto de vista cultural e a compreensão da sua 

importância para um estilo de vida ativa e saudável.  

Crianças em ação 

A Educação Pré-Escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida. Com este projeto pretende-se que se criem as condições 

necessárias para que as crianças aprendam a aprender, contribuindo para a igualdade 

de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso das aprendizagens. Esta 

proposta de atividades de enriquecimento da Educação Pré-Escolar vem ao encontro de 

alguns dos objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento. O "Crianças em Ação" 

abrange 5 áreas: 1 - “Brincar com o Inglês no Jardim de Infância”; 2 - ”Criar e Recriar 

com Arte”; 3 - “Artistas de Palmo e Meio"; 4 -“Oficinas da Descoberta” e 5 - “Movimento 

para Todos”. 

 “As nossas histórias… 

/Era uma vez…” 

 

Em colaboração com a Biblioteca Escolar, seja desenvolvido o domínio da Oralidade na 

Educação Pré-Escolar com a atividade “Agora conto eu…”, em que os alunos são 

incentivados a recontar histórias ou situações experienciadas de forma a desenvolver a 

capacidade de organização de ideias e um discurso lógico. 

Desenvolver um trabalho colaborativo com a Biblioteca Escolar no âmbito das várias 

áreas curriculares;  

-Participar no ensino de acordo com as orientações curriculares;  

-Promover aprendizagens no contexto físico da Biblioteca Escolar (sempre que 

possível) e recursos da biblioteca escolar; 

-Estimular a criatividade e a imaginação (PASEO). 

 

Clube de Artes 

Despertar nos alunos valores, princípios, atitudes e comportamentos que vão ao 

encontro da sensibilidade da expressão plástica. 

Desenvolver a criatividade. 

Desenvolver aptidões técnicas e manuais. 

Sensibilizar para o valor estético e diferentes formas de expressão visual.  

Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. 
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Ciência Viva 

 

O Clube irá contribuir para o alargamento de conhecimentos em diversas áreas do 

saber nos alunos do 1º ciclo, bem como para o desenvolvimento do Perfil dos Alunos à 

saída da escolaridade obrigatória, fomentando a interligação entre os vários anos e 

ciclos de escolaridade;  

Estimular a cooperação, o trabalho de grupo, a prática da autodisciplina, o prazer de 

aprender e de comunicar no 1º ciclo; 

Sensibilizar para a importância da biodiversidade e conservação da Natureza e 

observar, valorizar e divulgar o património natural da Pampilhosa da Serra; 

Promover estratégias orientadas para aumentar a literacia científica dos alunos e da 

comunidade educativa em áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e 

matemática (STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmetics).  
 

EcoEscolas 

O programa EcoEscolas tem por objetivo sensibilizar / educar a comunidade escolar 

para a necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis. 

Sensibilizar e consciencializar para a preservação e proteção do meio ambiente e 

preservação das espécies. 

Despertar para a importância da cultura ambiental, histórica e social. 

 

Clube de Música 

Desenvolver nos alunos o gosto pela música, como forma de expressão de sentimentos 

e de desenvolvimento global do ser humano; 

Desenvolver a criatividade e a composição musicais; 

 Proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar acontecimentos artísticos 

nomeadamente na área da interpretação instrumental; 

Desenvolver a autonomia, o sentido estético, a autoconfiança, o controlo emocional, a 

sociabilidade e a capacidade de iniciativa. 

 

 

 

Clube do Jornal 

Potenciar o gosto pelo jornalismo através da pesquisa e produção de informação, 

utilizando tecnologias apropriadas; 

Proporcionar aos alunos hábitos de reflexão, espírito crítico, respeito e entendimento 

pela opinião dos outros; 

Estimular a participação de toda a comunidade escolar na elaboração de artigos para o 

Jornal do Agrupamento. 

 

 

PES 

Promover a autorresponsabilização dos jovens pela sua saúde; 

Promover a formação de cidadãos responsáveis, ativos e intervenientes; 

Criar o sentido de responsabilidade de cada um na promoção da saúde da comunidade; 

Promover o respeito pela diferença entre as pessoas; 

Promover a integração e a socialização; 

Fomentar hábitos de vida saudáveis; 

Contribuir para a tomada de decisões responsáveis e saudáveis na área da 

sexualidade; 
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Valorizar a sexualidade e a afetividade entre as pessoas;  

Contribuir para melhorar os relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens; 

Desenvolver competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no 

campo da sexualidade; 

Promover a saúde ao nível da alimentação saudável e atividade física; 

Prevenir comportamentos aditivos e dependências em meio escola; 

Prevenir a violência e promover a segurança na Escola; 

Promover o envolvimento dos Pais na Escola. 

 

UBUNTU 

Desenvolver atividades com inspiração UBUNTU (‘Ética do Cuidado’, ‘Construtores de 

Pontes’ e ‘Líderes Servidores’); 

 Aprofundar as vivências experienciadas na Semana UBUNTU; 

Manter viva a dinâmica UBUNTU, criando redes de suporte e de ação, na escola e na 

comunidade, através da dinamização de sessões de reflexão, da organização de 

eventos e da promoção da participação cívica a partir do método UBUNTU; 

Reforçar o trabalho das competências socioemocionais, iniciado na Semana UBUNTU 

(autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e serviço). 

 
 

Biblioteca Escolar 

O Agrupamento dispõe de uma Biblioteca Escolar na escola sede do Agrupamento destinada a todos os alunos, 

com horário das 9h.00 às 17h30. 

A Biblioteca Escolar é uma estrutura educativa que visa essencialmente: 

- Promover o acesso ao conhecimento e à cultura proporcionando recursos educativos variados; 

- Proporcionar o desenvolvimento da competência leitora e das literacias; 

- Fomentar/Apoiar projetos e atividades de inovação pedagógica; 

- Prestar apoio no desenvolvimento curricular; 

- Contribuir para o incremento da qualidade do sucesso educativo. 

 
 

 
Plano Anual de Atividades (PAA) 

 
O Plano Anual de Atividades (PAA) é um documento privilegiado de planeamento e execução, tem por objetivo a 

operacionalização do Projeto Educativo do Agrupamento.  

Neste contexto, o PAA do Agrupamento de Escola Escalada apresenta a programação das atividades sugeridas 

pelos professores e técnicas do Agrupamento para o ano letivo de 2022/2023, os seus objetivos, o público a que se 



 

26 de 40  

destinam, bem como a identificação dos recursos humanos e materiais necessários à sua execução. Convém também 

relembrar que as atividades elencadas neste projeto têm como pressuposto os princípios orientadores enunciados no 

Projeto Educativo do Agrupamento (Formação para a Cidadania e Promoção da relação Escola - Família - Comunidade 

e as Parcerias; Melhoria dos resultados académicos através de mais apoio à melhoria das aprendizagens; e Reforço 

das estratégias de comunicação interna, articulação do currículo e colaboração pedagógica), não perdendo de vista os 

eixos estabelecidos no Projeto TEIP, implementado no mesmo:  

Eixo 1 – Cultura de Escola e Liderança Pedagógica (organização e gestão); 

Eixo 2 – Gestão Curricular (Apoio à melhoria das Aprendizagens/prevenção do abandono, absentismo e 

indisciplina); 

Eixo 3 – Parceria e Comunidade (Relação Escola - Família - Comunidade e Parcerias). 

 

No documento do PAA, as atividades encontram-se agrupadas da seguinte forma: 

- Atividades - 1.º Período  

- Atividades - 2.º Período  

- Atividades - 3.º Período 

- Atividades em data a definir 

- Atividades ao longo do ano 

 
 

 

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 
Apoio Educativo  

Os principais objetivos do Apoio Educativo visam promover o sucesso escolar, proporcionando a todos os alunos 

oportunidades de aprendizagem e tempo de trabalho, de forma a prevenir a retenção. As horas do apoio educativo 

utilizam-se, apenas, com base nas necessidades reais que em cada momento do ano letivo são identificadas. 

No 1º Ciclo, o Apoio Educativo é dado pelo professor titular de turma, através de um apoio individualizado e 

diferenciação pedagógica, aos alunos que apresentem mais dificuldades. Quando os alunos necessitam de um apoio 

mais individualizado, este ocorrerá com o professor de apoio educativo, preferencialmente, dentro da sala de aula, em 

qualquer uma das disciplinas, conforme as necessidades dos alunos, prioritariamente quando as mesmas são nas 

disciplinas de Português e de Matemática. A atividade letiva dos docentes de apoio educativo desenvolve-se em 

articulação com os professores titulares de turma. 

 
 

 

Apoio ao Estudo 

O Apoio ao Estudo, destinado aos alunos dos 1º e 2º Ciclos, é um espaço que visa garantir um 

acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades detetadas com vista à melhoria dos seus resultados escolares. 
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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 e de Matemática. 

No 1º Ciclo, o Apoio ao Estudo incide no reforço dos conteúdos das disciplinas de Português e de Matemática e 

é de frequência obrigatória para os alunos. No horário das turmas, são registadas duas horas semanais nos 1º e 2º 

anos, meia hora semanal no 3º ano, e uma hora e meia semanal para o 4º ano, para os alunos. O Apoio ao Estudo 

constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes do currículo, 

privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação. 

No 2º Ciclo, o Apoio ao Estudo é uma componente de apoio às aprendizagens, de frequência obrigatória, para 

os alunos que dele necessitem, indicados pelos professores do Conselho de Turma. Desenvolve-se em dois tempos 

semanais de 50 minutos, registados no horário das turmas, e que se destinam a apoio específico das disciplinas de 

Português e de Matemática. Sempre que se verifique necessidade e existindo disponibilidade horária, poderá ser criado 

Apoio ao Estudo. 

 

Salas de Estudo 

No 2.º, 3.º Ciclos e Secundário, são marcados, nos horários dos docentes em articulação com os das turmas, 

tempos de Salas de Estudo, de forma a tentar prestar, sempre que possível, apoio aos alunos que apresentam mais 

dificuldades. No entanto, destinam-se a todos os alunos que queiram potencializar as suas competências, melhorando 

ainda mais as suas aprendizagens.    

  A periodicidade é semanal e o número de tempos será definido em função da disponibilidade de horário. As 

disciplinas envolvidas são: Português, Matemática, Inglês, Físico-Química, Filosofia e Biologia e Geologia. Sempre que 

se verifique necessidade e existindo disponibilidade horária, poderão ser criadas Salas de Estudo a outras disciplinas. 

São desenvolvidas, preferencialmente, pelos docentes das disciplinas das respetivas turmas. Não sendo 

possível ser desenvolvido pelo docente da turma, caberá a este desenvolver trabalho de articulação com o docente 

responsável pela sala de estudo e vice-versa.  

Ao longo do ano letivo, é efetuada uma monitorização da evolução das aprendizagens dos alunos, através da 

elaboração de relatórios pelo professor responsável a apresentar nas reuniões de Conselhos de Turma. 

 

Aulas de Reforço 

As Aulas de Reforço, no Ensino Secundário, marcadas no horário dos alunos e dos professores, visam promover 

o reforço de conteúdos e de aprendizagens, de modo a que possam ser consolidados conteúdos das várias 

disciplinas, para que os alunos possam melhorar o seu aproveitamento escolar. 

A periodicidade das Aulas de Reforço é semanal, um tempo de 50 minutos, sendo lecionadas, 

preferencialmente, pelos docentes das disciplinas das respetivas turmas. No presente ano letivo, as disciplinas 

envolvidas são as de Português, Matemática e Físico-Química. Sempre que seja necessário e existindo disponibilidade 

de horário, poderão ser criadas Aulas de Reforço a outras disciplinas. 

Ao longo do ano letivo, os professores responsáveis apresentam uma síntese do trabalho desenvolvido nas 

reuniões de Conselhos de Turma. 
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Coadjuvação em Sala de Aula  

O trabalho cooperativo entre docentes, em contexto de sala de aula, é uma prática promotora da melhoria da 

qualidade de ensino. Favorece de forma inequívoca a aprendizagem dos alunos e é sobretudo eficiente em contextos 

marcados por ritmos de aprendizagem diferenciados, ao possibilitar um acompanhamento efetivo dos alunos com um 

ensino mais individualizado. Pretende-se o desenvolvimento de apoio direto a grupos mais reduzidos de alunos no 

momento da situação da aprendizagem, facilitador do diagnóstico e superação de dificuldades. 

No 1º Ciclo, os alunos beneficiam de coadjuvação a Educação Física e Educação Artística. 

No 2º e 3º Ciclos, foi atribuída coadjuvação a Educação Visual e Educação Tecnológica. 

No entanto, também se desenvolve esta prática com docentes da educação especial a apoiar alunos de medidas 

seletivas (art.º 9.º do D.L. n.º 54/2018) e/ou adicionais (art.º 10.º do D.L. n.º 54/2018), em contexto de sala de aula, em 

algumas disciplinas das respetivas turmas.  

 

Assessoria 

A Assessoria decorrerá em contexto de sala de aula ou fora da sala de aula para apoiar alunos com dificuldades 

e/ou que apresentem dúvidas pontuais nas disciplinas de Português, de Matemática, de Inglês e Físico-Química, 

consoante as necessidades de cada turma, para prevenir problemas de leitura, escrita, interpretação e cálculo. Será 

dada prioridade às turmas que apresentem maiores dificuldades. 

 
 

Apoio Tutorial 

O Apoio Tutorial é proposto pelo Conselho de Turma e destina-se a alunos que apresentem algumas das 

seguintes caraterísticas: no domínio pessoal e social, dificuldades de integração escolar e de relacionamento 

interpessoal; risco de abandono escolar/absentismo; ambiente familiar desestruturado; falta de acompanhamento por 

parte do encarregado de educação e no domínio académico, desmotivação escolar; ausência de métodos de estudo e 

dificuldades de organização dos materiais escolares. Os objetivos deste apoio são abrangentes, pretendendo-se não só 

promover um maior envolvimento dos alunos no estudo, mas também melhorar a sua integração no meio escolar 

através de desenvolvimento de competências de relacionamento interpessoal; desenvolver a capacidade de atenção e 

concentração, competências de leitura, de escrita e de estudo. 

Os Serviços de Psicologia e Orientação e o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família colaboram, sempre que 

solicitados, na definição e organização de atividades, tendo por base as dificuldades específicas e características dos 

alunos e as necessidades dos professores. 

 
Apoio Tutorial Específico 

Nos termos do definido no artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho, a implementação da 

medida de Apoio Tutorial Específico destina-se a alunos dos 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário que, ao 

longo do seu percurso escolar, acumulem duas ou mais retenções, independentemente da tipologia de cursos que 
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frequentem, podendo beneficiar cumulativamente de outras medidas de promoção do sucesso educativo.  

Esta medida visa a diminuição das retenções e do abandono escolar precoce e, consequentemente, a promoção 

do sucesso educativo, através do apoio ao aluno no processo de aprendizagem, nomeadamente na criação de hábitos 

de estudo e de rotinas de trabalho e da promoção de um ambiente de aprendizagem que permita o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais.  

 

Mentorias 

Este programa tem com principais objetivos promover as competências de relacionamento pessoal, interpessoal, 

académico, cooperação e melhoria dos resultados escolares.  

O diretor de turma deverá apresentar o programa aos pais/encarregados de educação, salientando a importância 

do programa para mentores e mentorandos (seus objetivos e regras de funcionamento). 

O mentor deve acompanhar o mentorando no desenvolvimento das aprendizagens, no esclarecimento de 

dúvidas, na integração escolar e na preparação para os momentos de avaliação. O mentor deve acompanhar o colega 

da mesma turma para mais fácil promover a integração entre pares.  

Os mentorandos devem ser indicados pelo conselho de turma, devendo ser dado conhecimento à EMAEI. 

Para que o programa tenha a probabilidade de ser eficaz, dependerá das relações de empatia que se 

estabelecerem entre os intervenientes, pelo que é fundamental assegurar que entre mentor e mentorando exista um 

relacionamento cordial. 

A equipa de coordenação do programa de Mentoria realiza a avaliação do programa, uma vez por período, 

através da aplicação de questionários ao mentor e mentorando e elabora um relatório trimestral. 

A monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito do programa de Mentoria são efetuados pelo 

conselho pedagógico, devendo, para esse efeito, recolher evidências do trabalho realizado em cada período escolar, 

com base no relatório apresentado pela equipa de Mentoria.  

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Educação Inclusiva visa promover uma efetiva escola inclusiva, onde todos e cada um dos alunos, 

independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas que lhes possibilitam a aquisição de um 

nível de educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social. Esta prioridade vem concretizar o direito de 

cada aluno a uma educação inclusiva e que responda às suas potencialidades, expetativas e necessidades no âmbito 

de um projeto educativo comum e plural que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em efetivas 

condições de equidade, contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social (Decreto- Lei n.º 

54/2018 de 6 de julho). 

 
 

Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão 
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As Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão têm como finalidade a adequação às necessidades e 

potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, promovendo a equidade e a 

igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao longo da escolaridade 

obrigatória. As Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão são organizadas em três níveis de intervenção: 

Universais, Seletivas e Adicionais. As medidas de diferente nível são mobilizadas, ao longo do percurso escolar do 

aluno, em função das suas necessidades educativas. A definição de medidas a implementar é efetuada com base em 

evidências decorrentes da monitorização, da avaliação sistemáticas e da eficácia das medidas na resposta às 

necessidades de cada criança ou aluno. A definição das medidas é realizada pelos docentes, ouvidos os pais ou 

encarregados de educação e outros técnicos que intervêm diretamente com o aluno, podendo ser adotadas em 

simultâneo medidas de diferentes níveis. 

 
Medidas Universais (Artigo 8.º) 

As Medidas Universais correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos os 

alunos com objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens. Consideram-se Medidas Universais, 

entre outras: a) A diferenciação pedagógica; b) As acomodações curriculares; c) O enriquecimento curricular; d) A 

promoção do comportamento pró-social; e) A intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos 

grupos. As Medidas Universais são mobilizadas para todos os alunos, incluindo os que necessitam de Medidas 

Seletivas ou Adicionais, tendo em vista, designadamente, a promoção do desenvolvimento pessoal, interpessoal e de 

intervenção social. 

 

Medidas Seletivas (Artigo 9.º) 

As Medidas Seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação 

de Medidas Universais. Consideram-se Medidas Seletivas: a) Os percursos curriculares diferenciados; b) As 

adaptações curriculares não significativas; c) O apoio psicopedagógico; d) A antecipação e o reforço das 

aprendizagens; e) O apoio tutorial. A monitorização e avaliação da eficácia da aplicação das Medidas Seletivas são 

realizadas pelos responsáveis da sua implementação, de acordo com o definido no relatório técnico-pedagógico. 

 

Medidas Adicionais (Artigo 10.º) 

As Medidas Adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, 

interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. A 

mobilização das Medidas Adicionais depende da demonstração da insuficiência das Medidas Universais e Seletivas, 

cuja fundamentação deve ser baseada em evidências e constar do relatório técnico-pedagógico. Consideram-se 

Medidas Adicionais: a) A frequência do ano de escolaridade por disciplinas; b) As adaptações curriculares significativas; 

c) O plano individual de transição; d) O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado; e) O 

desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social. 

 
 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Nos termos do artigo 12º, do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, foi constituída uma Equipa Multidisciplinar de 
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Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) no Agrupamento. Compete à EMAEI: Sensibilizar a comunidade educativa para a 

educação inclusiva; Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; Acompanhar e monitorizar a aplicação 

de medidas de suporte à aprendizagem; Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas; Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º e, se aplicável, o Programa 

Educativo Individual e o Plano Individual de Transição previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º; Acompanhar o 

funcionamento do Centro de Apoio à Aprendizagem. 

 
 

Centro de Apoio à Aprendizagem 

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e 

materiais, dos saberes e competências da escola. O Centro de Apoio à Aprendizagem, em colaboração com os demais 

serviços e estruturas da escola, tem como objetivos gerais: Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e 

nas rotinas e atividades da escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo; 

Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar; Promover e apoiar o 

acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma. 

Constituem objetivos específicos do Centro de Apoio à Aprendizagem: Promover a qualidade da participação 

dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; Apoiar os docentes do 

grupo ou turma a que os alunos pertencem; Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação 

para as diversas componentes do currículo; Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os 

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; Promover a criação de ambientes 

estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da aprendizagem; Apoiar a organização do processo de 

transição para a vida pós-escolar. 

 
Competências a Desenvolver 

As Medidas Adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, 

interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos especializados de apoio à aprendizagem e à inclusão. Para 

os alunos que beneficiam das seguintes Medidas Adicionais: adaptações curriculares significativas, desenvolvimento de 

metodologias e estratégias de ensino estruturado e o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social; 

é garantida, no centro de apoio à aprendizagem, uma resposta que complemente o trabalho desenvolvido em sala de 

aula ou noutros contextos educativos, com vista a garantir uma maior inclusão social. 

No Programa Educativo Individual deverão constar as adaptações curriculares significativas e as competências 

de autonomia pessoal e social a desenvolver por cada aluno. Os alunos beneficiam de adaptações curriculares 

significativas necessárias através da adoção de opções educativas flexíveis, individualizadas e dinâmicas, pressupondo 

uma avaliação constante do processo de ensino e de aprendizagem do aluno, o regular envolvimento e participação da 

família. Sendo-lhes assegurados apoios específicos ao nível das terapias em diferentes contextos, da psicologia e 

organização de Planos Individuais de Transição para a vida pós-escolar. 
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Prática Letiva 

O docente de Educação Especial, no âmbito da sua especialidade, apoia, de modo colaborativo e numa lógica 

de corresponsabilização, os demais docentes do aluno na definição de estratégias de diferenciação pedagógica, no 

reforço das aprendizagens e na identificação de múltiplos meios de motivação, representação e expressão. 

A aplicação das Medidas Adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados deve convocar a 

intervenção do docente de Educação Especial enquanto dinamizador, articulador e especialista em diferenciação dos 

meios e materiais de aprendizagem, sendo, preferencialmente, implementadas em contexto de sala de aula. 

O trabalho desenvolvido pelo docente de Educação Especial realiza-se de forma multidisciplinar e 

transdisciplinar, com realce para o envolvimento da família, tornando-se parceira em todo o processo. 

O Agrupamento tem as seguintes parcerias com entidades da comunidade: 

- Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); 

- Serviço Nacional de Intervenção Precoce para a Infância (SNIPI); 

- Empresários pela Inclusão Social (EPIS). 

 
 

 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO 
 
 O Agrupamento possui Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e é assegurado por um(a) psicólogo(a), a 

meio tempo. 

  A intervenção do SPO em situações problemáticas detetadas terá a seguinte tramitação: 

a) O educador, o professor titular de turma ou o diretor de turma preencherá um formulário de referenciação, 

após autorização do encarregado de educação, ao qual deve juntar todos os documentos entendidos pertinentes. 

b) Este pedido de intervenção poderá ser solicitado em qualquer momento do percurso escolar do aluno e do 

ano letivo, pelos docentes anteriormente referidos ou pelo encarregado de educação; 

c) O/A Psicólogo(a) aprecia a referenciação e calendariza a avaliação da situação; 

d) Após a avaliação da situação, informa, sob a forma de relatório de análise de referenciação, o educador, o 

professor titular de turma ou o diretor de turma dos resultados, do encaminhamento a seguir e sua fundamentação. 

 

Os Critérios de priorização de atendimento, após a análise da referenciação são: 

a) Casos de risco imediato (intervenção em situação de crise; bullying; luto; abuso e maus-tratos; 

comportamentais graves, com risco de ameaça ao bem-estar do próprio ou de terceiros); 

b) Alunos em risco de abandono escolar; 

c) Alunos com insucesso escolar continuado e resistente a medidas pedagógicas diferenciadas; 

d) Alunos referenciados por questões emocionais ligeiras, que não apresentem um impacto direto na 

aprendizagem, e alunos com dificuldades de organização do trabalho escolar que possam ser encaminhados para 
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tutorias. 

 

GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA  
 

O GAAF é um projeto escolar/social, promovido pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC) com o qual o 

Agrupamento possui um protocolo de cooperação, articulando a sua intervenção com a sede do IAC em Coimbra, 

sendo que essa entidade, através da Mediação Escolar, oferece a orientação, supervisão e avaliação do GAAF. Para 

além disso, o GAAF integra o Projeto Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – Projeto TEIP III, intervindo no 

Agrupamento Escolar como um serviço de apoio pessoal, escolar e social aos alunos do Pré-Escolar ao Ensino 

Secundário, Professores, Famílias e restante comunidade educativa envolvente. O Agrupamento possui uma Técnica 

Superior de Educação Social que faz toda a articulação com a comunidade. 

Com a intervenção do GAAF pretende-se promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 

escolares do aluno; desenvolver a motivação e a autoestima do mesmo; apoiar e despertar para a valorização das suas 

capacidades e para a superação dos problemas quotidianos. Para além disso, visa diminuir e prevenir situações de 

risco (o abandono e o absentismo escolar, a violência escolar; a exclusão social de alunos e famílias; situações que 

coloquem em causa a integridade física e emocional do aluno). Por fim, pretende-se ainda promover a relação 

escola/família; o envolvimento parental no percurso escolar do aluno, e fomentar o trabalho em articulação com outros 

serviços/entidades da comunidade escolar. 

a) Apoio psicossociopedagógico e acompanhamento individualizado e/ou em grupo ao aluno sinalizado ou 

encaminhado. Esta situação pode advir de diversas problemáticas individuais como o desinteresse e a desmotivação 

escolar, as dificuldades de integração, o absentismo e/ou o abandono escolar, o desenvolvimento de competências de 

estudo, problemas de comportamento em sala de aula e/ou no relacionamento interpessoal, assim como, face a 

problemáticas familiares, nomeadamente conflitos familiares, problemas sociais e económicos, família disfuncional e 

outras. 

b) Dinamização e organização de ações e atividades de sensibilização com os Encarregados de Educação, 

assim como, com os alunos sobre diversas temáticas; implementação de Programas de Promoção de Competências 

Socioemocionais em turma, reuniões com os (Sub)delegados de turma do 1º ciclo ao Ensino Secundário; 

c) Atendimento e apoio permanente ao aluno e à família, assim como, ao Pessoal Docente e Não Docente; 

d) Encaminhamento para outras entidades de apoio. 

A equipa GAAF, para além do Técnico Superior de Educação Social integra o Psicólogo do Serviço de 

Psicologia e Orientação; os Técnicos afetos ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário; o 

Coordenador do Projeto TEIP, o Coordenador GAAF, e sempre que necessário a articulação com o Representante do 

ME na CPCJ. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 
 
Objeto de Avaliação 
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Os normativos regulamentadores do currículo e da avaliação das aprendizagens no ensino básico, e secundário 

designadamente o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 06 de julho, a Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e a Portaria n.º 

226-A/2018, de 7 de agosto afirmam uma escola inclusiva, promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos 

tendo em vista a prossecução das áreas de competências - inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória- que se pretende que os alunos desenvolvam, capacitando-os para o exercício de uma cidadania ativa e 

informada ao longo da vida. 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as aprendizagens 

essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. Para isso reforça-se o caráter contínuo e sistemático da avaliação, ao serviço das aprendizagens, 

fornecendo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. 

A avaliação é sustentada por uma dimensão formativa e é parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria, baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, 

em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de 

avaliação. Na avaliação, são utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados às 

finalidades, ao objeto em avaliação, às características específicas de cada turma e grupos de alunos e ao tipo de 

informação a recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com 

os alunos. 

Os critérios de avaliação traduzem a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas 

aprendizagens essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão 

prática e/ou experimental das aprendizagens a desenvolver.  

Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e 

certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória.  

 

Modalidades da Avaliação 

As modalidades de avaliação plasmadas no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho são a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino e aprendizagem, 

fundamentando o seu desenvolvimento, tem caráter contínuo e sistemático e recorre a vários instrumentos de recolha 

de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, informando os 

professores, alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento 

de processos e estratégias. 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos 

com objetivo de classificar e certificar, informando, no final de cada período escolar, alunos e encarregados de 

educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada 

de decisão sobre o percurso escolar do aluno. 
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Sistema de Avaliação 

Educação Pré-Escolar 
 
O currículo em Educação de Infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da planificação, 

organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à 

construção de aprendizagens integradas. 

Na Educação Pré-Escolar, com base nas orientações curriculares em vigor desde 2016, a avaliação assume 

uma dimensão marcadamente formativa, centrando-se mais nos processos do que nos resultados, e é um processo 

contínuo que assenta nos seguintes princípios: 

- Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo definidos nas orientações 

curriculares para a educação Pré-Escolar; 

- Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados que lhe permitam 

evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas 

nas orientações curriculares para a educação pré-escolar; 

- Valorização dos progressos da criança. 

 
 

A avaliação é estruturada por escrito no final de cada período letivo, dando lugar no final do ano a uma síntese 

global de avaliação do projeto de grupo e dos seus efeitos nas aprendizagens das crianças. Na síntese, é evidenciado o 

que a criança é capaz de fazer, as suas aprendizagens mais significativas, realçando o seu percurso, evolução e 

progressos. 

 
 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Secundário  
 
O projeto de Intervenção em Avaliação Pedagógica definido para o Agrupamento de Escolas Escalada de 

Pampilhosa da Serra pretende orientar o processo de avaliação das aprendizagens dos alunos, desde a educação pré-

escolar até ao final do ensino secundário. 

Foi definido um sistema de avaliação com valor pedagógico e tem como finalidade dotar os processos de 

avaliação de uma maior objetividade, equidade e transparência nas suas várias modalidades. Pretende-se uniformizar 

procedimentos com vista à melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem de forma a promover a igualdade e o 

sucesso para todos. O projeto tem uma natureza transdisciplinar, com uma visão transversal de questões comuns a 

todos os docentes do agrupamento, como sejam a conceção de um sistema de avaliação ou a definição de critérios de 

avaliação. Apresenta ainda os propósitos de melhorar as práticas de avaliação pedagógica, planear ações pedagógicas 

consistentes e inovadoras no domínio da avaliação, definir estratégias em que a avaliação formativa seja um processo 

tendencialmente contínuo que acompanha os processos de ensino e de aprendizagem para os melhorar, definir 

estratégias em que o feedback de qualidade seja distribuído de forma sistemática, prever procedimentos que propiciem 

o envolvimento dos alunos nos processos de avaliação e promover a diversificação dos processos de recolha de 
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informação. O propósito da avaliação pedagógica, aquela que ocorre nas salas de aula, é contribuir para que os alunos 

aprendam. 

Apresenta-se, a seguir, uma diversidade de processos de recolha de informação / tarefas de avaliação, 

relativamente às aprendizagens dos alunos, de importante utilização. 

As tarefas de aprendizagem que permitem que os alunos trabalhem com os conhecimentos, capacidades e 

atitudes previstos no currículo são as que melhor podem contribuir para que os alunos aprendam mais e com mais 

profundidade. Uma boa tarefa de aprendizagem poderá ser uma excelente tarefa de avaliação. Ao diversificar as tarefas 

de avaliação estamos, desta forma, a promover a inclusão de todos os alunos e a equidade na avaliação, uma vez que 

estamos a possibilitar que os alunos que evidenciam mais dificuldades na concretização de uma determinada tarefa 

consigam progredir nas suas aprendizagens através do desenvolvimento de uma outra tarefa. Após a aplicação de cada 

tarefa de avaliação, deve ser fornecido feedback aos alunos sobre a mesma (oral, escrito, individual ou grupo). 

A definição de critérios para a avaliação de uma tarefa, assim como as descrições dos níveis de desempenho, 

são bastante relevantes, para que os alunos compreendam o que é expectável que aprendam e o que é tido em conta 

na avaliação do seu trabalho. É a partir dos critérios e das descrições dos níveis de desempenho que se pode distribuir 

feedback de elevada qualidade a todos os alunos. 

Para uma determinada tarefa de avaliação, deverão elaborar-se rubricas de avaliação, onde se deverá definir 

critérios que traduzam os aspetos mais relevantes a serem avaliados por essa mesma tarefa. Por seu lado, para cada 

um desses critérios deverá ser elaborado um conjunto de descrições de níveis de desempenho. 

 

Adaptações ao processo de avaliação 

As adaptações ao processo de avaliação constituem um direito de todos e de cada um dos alunos. Devem ter 

por base as caraterísticas de cada aluno em particular. As adaptações usadas no processo de avaliação sumativa 

devem ser coerentes com as usadas no processo de ensino e de aprendizagem. 

No 1.º Ciclo, compete ao professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma, a 

decisão sobre as adaptações ao processo de avaliação a aplicar. Nos 2º, 3º Ciclos e Secundário, compete ao conselho 

de turma a decisão sobre as adaptações ao processo de avaliação a aplicar. 

 

 
Avaliação dos alunos com adaptações curriculares significativas 

Os alunos que beneficiam de adaptações curriculares significativas, ao abrigo do art.º 10.º (medidas adicionais 

de suporte à aprendizagem e inclusão) do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, serão avaliados de acordo com as 

condições previstas no respetivo Relatório Técnico Pedagógico e no Programa Educativo Individual. 

 
 

Sistema de Classificação 

Todo e qualquer processo de recolha de informação pode ser utilizado quer nas práticas de avaliação sumativa 

quer nas práticas de avaliação formativa. O que realmente é diferente é a utilização que se faz dos resultados obtidos. 

Se os resultados forem utilizados para classificar os alunos, então estamos perante uma avaliação sumativa com 
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propósitos classificatórios. Se, por outro lado, forem utilizados para dar feedback aos alunos, dando-lhes orientações 

que lhes permitam regular e autorregular as suas aprendizagens, então estamos perante uma avaliação sumativa sem 

fins classificatórios. Uma das formas de assegurar o rigor da avaliação sumativa é diversificar os processos de recolha 

de informação. A informação recolhida através da aplicação de um determinado processo de recolha de avaliação 

poderá ter efeito na avaliação sumativa, avaliação das aprendizagens, ou apenas na avaliação formativa, avaliação 

para as aprendizagens. 

Os critérios de avaliação de cada uma das disciplinas integram descritores de desempenho, em consonância 

com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. Para além da componente escrita, é valorizada a componente da oralidade e a componente prática e/ou 

experimental. Em cada disciplina, encontra-se definida a importância relativa que cada um dos domínios/temas assume 

nas Aprendizagens Essenciais.  

Os diversos processos de recolha de informação, relativamente às aprendizagens dos alunos, deverão ser 

classificados de acordo com a seguinte terminologia: 

 

Classificação (C) em 

percentagem 

Nível 

(2.º e 3.º ciclos) 

Menção Qualitativa 

1.º Ciclo 2.º e 3.º Ciclos 

90% ≤ C ≤ 100% 5 Muito Bom Muito Bom 

70% ≤ C < 90% 4 Bom Bom 

50% ≤ C < 70% 3 Suficiente Suficiente 

20% ≤ C < 50% 2 
Insuficiente 

Insuficiente 

0% ≤ C < 20% 1                     Fraco 

 

 
Critérios para atribuição das menções no 1.º Ciclo 
 
No 1.º Ciclo do Ensino Básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de 

uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em cada disciplina, sendo acompanhada de uma 

apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, 

sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.  

 
 
Muito Bom O aluno revela muito boa evolução das suas aprendizagens, com desempenho muito bom 

relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes. 

Bom O aluno revela boa evolução das suas aprendizagens, com desempenho bom relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes. 

Suficiente O aluno revela evolução das suas aprendizagens com desempenho suficiente relativamente aos 
conhecimentos, capacidades e atitudes. 

Insuficiente O aluno revela insuficiente evolução das suas aprendizagens, com desempenho insuficiente 
relativamente aos conhecimentos, capacidades e atitudes. 
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Critérios para atribuição dos níveis nos  2.º, 3.º Ciclos e Secundário 
 
No final dos períodos letivos, a avaliação sumativa interna nos 2º e 3º ciclos expressa-se numa classificação de 

1 a 5 em todas as disciplinas, no ensino secundário a classificação atribui-se de 1 a 20.  

 

Critérios de Progressão/Retenção 
 

Nos anos terminais de ciclo, ficam retidos os alunos que se encontrem nas condições que constam nos 

normativos legais  

ANOS TERMINAIS 

4.º ano 

Tenham obtido menção Insuficiente em Português e Matemática; 

Tenham obtido menção Insuficiente em Português ou Matemática e cumulativamente 

menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas (Estudo do Meio, Inglês, Educação 

Física, Educação Artística ou Cidadania e Desenvolvimento). 

6.º e 9.º anos 

Tenham obtido nível inferior a 3 em três ou mais disciplinas; 

Tenham obtido nível inferior a 3 em Português e Matemática. 

 
Nos anos não terminais, a decisão de retenção é considerada excecional e só pode ser tomada após um 

acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 

detetadas. A decisão de transição é tomada sempre que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de 

turma, nos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário considere que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos e 

desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

 

 

Avaliação Externa das Aprendizagens 

A avaliação externa das aprendizagens é da responsabilidade dos serviços ou organismos da área governativa 

da Educação e compreende: 

a) Provas de aferição - As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, a realizar no final do 2.º, do 

5.º e do 8.º anos de escolaridade, permitem: Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, 

providenciando informação regular ao sistema educativo; Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos 

alunos à escola, aos professores, aos encarregados de educação e aos próprios alunos; Potenciar uma intervenção 

pedagógica atempada, dirigida às dificuldades identificadas para cada aluno. 

No presente ano letivo, os alunos realizam as seguintes Provas de Aferição: 

2.º Ano: Português e Estudo do Meio; Matemática e Estudo do Meio; Educação Artística e Educação Física. 

 5.º Ano: Português, História e Geografia de Portugal e Educação Física. 
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8º Ano: Ciências Naturais e Físico-química, Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação. 

b) Provas Finais de ciclo - As Provas Finais de ciclo de Português e de Matemática, a realizar no final do 9.º 

ano de escolaridade, visam avaliar o desempenho dos alunos, certificar a conclusão do ensino básico e criar a 

possibilidade de prosseguimento de diferentes percursos escolares. 

 

As Provas Finais do Ensino Básico realizam-se em duas fases, sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os 

alunos, à exceção dos alunos que tenham obtido: 

- Classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de Português e de Matemática; 

- Classificação de frequência inferior a nível 3 em três disciplinas, desde que nenhuma delas seja 

Português ou Matemática ou apenas uma delas seja Português ou Matemática e nela tenha obtido nível 1; 

- Classificação de frequência inferior a nível 3 em quatro disciplinas, exceto se duas delas forem Português 

e Matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2; 

- Classificação de frequência inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, sem prejuízo do referido nas 

alíneas anteriores. 

A 2.ª fase de Provas Finais destina-se aos alunos que: 

- Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados; 

- Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo após a realização da 1.ª fase; 

- Estejam nas condições referidas nas alíneas e) e h) do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria N.º 223-A/2018, de 

3 de agosto. 

A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais, realizadas na 1.ª fase, é o resultado da 

média ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa interna do 3.º 

período da disciplina, com um peso de 70%, e a classificação obtida na prova final, com um peso de 30%. 

A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas de equivalência à 

frequência é considerada como classificação final da respetiva disciplina, com exceção dos alunos que faltem à 1.ª fase 

por motivos excecionais devidamente comprovados. 

 
  

RECUPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 
A recuperação e consolidação das aprendizagens devido às contingências provocadas pelo período de E@D 

será definido em cada departamento, o modo de atuação. Assim, na elaboração das planificações deverão integrar as 

atividades de recuperação e consolidação das aprendizagens, destacando-as e para o efeito, deverão indicar os dias 

ou tempos, não podendo ultrapassar um total de cinco semanas. 
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DIVULGAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS E DE DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR 

O Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular será analisado em reunião das várias estruturas de 

orientação educativa nos diferentes ciclos e na educação pré-escolar e será divulgado, após aprovação, pelos órgãos 

com competência nesta matéria. 

 
 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE ESTUDOS E DE DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR 

A avaliação do Plano de Estudos e de Desenvolvimento Curricular terá como finalidade verificar a sua eficácia e 

a sua adequação, acompanhando o desenvolvimento das atividades curriculares e avaliando os efeitos que este produz 

ao nível do sucesso dos alunos. Neste sentido, a avaliação terá lugar no final de cada ano letivo e será efetuada pelas 

estruturas de orientação educativa do Agrupamento e órgãos de gestão, no âmbito da Avaliação Interna do 

Agrupamento. Serão efetuadas reformulações em função da avaliação efetuada e as necessárias atualizações. 


