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Introdução 

 

O Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela (100377) está situado próximo do Vale do Ave, concelho de 

Vizela, distrito de Braga. O seu funcionamento teve início no ano letivo de 2005/2006. Atualmente este 

Agrupamento é constituído por uma Escola Básica e Secundária e quatro escolas com o Ensino Pré-

escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo a sua sede a Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela. 

Cada agrupamento de escolas, entendido como comunidade educativa, tem a sua própria identidade e 

possibilidade legal de afirmação da sua autonomia. A assunção clara da identidade do agrupamento e 

afirmação da sua autonomia é consubstanciada num documento específico, o Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela. 

É necessária a elaboração do Planeamento Curricular do Agrupamento, pensando o agrupamento de 

escolas como uma organização com identidade própria, autonomia e poder de decisão, que deve sempre 

procurar a contínua promoção da melhoria do processo de ensino-aprendizagem e com a possibilidade e 

capacidade de gerir e (re)organizar o seu currículo. 

Este documento tem o intuito de gerar informação sintética e simples de forma a orientar toda a 

comunidade educativa, traçando linhas, orientações e definindo formas de ação. Pretende ser um 

instrumento operatório, um conjunto de decisões e estratégias articuladas e partilhadas, tendentes 

a tornar coerentes as formas de atuação na escola, contextualizando e adequando o currículo 

nacional às características da escola. Surge associado à ideia de que o currículo deve ser 

percecionado numa conceção de projeto. E um projeto não é estático. É algo aberto, flexível, em 

constante renovação e atualização, sendo necessário adaptá-lo à realidade para o qual foi criado e 

que está em constante mudança, ganhando novo sentido com o desejo da escola responder à 

diversidade cultural e social da sua população. 

Cada vez mais, a escola defronta-se com novas necessidades e novos desafios. Num cenário de 

mudanças rápidas no conhecimento, nos valores e nas atitudes, a escola tem de responder com 

exigência e responsabilidade, na adequação aos novos contextos, garantindo oportunidades de 

melhoria através da implicação e mobilização das ações individuais e coletivas, celebrando 

compromissos, reconhecendo e promovendo as múltiplas inteligências, apreciando os valores de 

liberdade e a importância das parcerias e das relações de cooperação com os diferentes sectores 

dentro da escola e nas comunidades locais. Compete-lhe, ainda, contribuir para o desenvolvimento 

pleno e harmonioso dos indivíduos, tornando-os cidadãos participativos, não negligenciando a 

dimensão humana do trabalho. 

A partir do Planeamento Curricular de Agrupamento, será possível o desenvolvimento dos diferentes 

Projetos de Trabalho de Turma, adequando estas orientações ao contexto de cada turma. 

Tendo como ponto de partida os princípios orientadores definidos, a sua formulação assentou em 

algumas ambições estratégicas, sendo definidas algumas áreas e domínios a intervir: 

 Domínio A - Desenvolvimento de uma ação educativa de qualidade 

Subdomínio A1 –  Promoção do Sucesso Educativo: Científico, Pedagógico e Relacional 

 Domínio B – Organizacional, Recursos e Equipamentos 

Subdomínio B1 – Organização e Gestão Escolar 

Subdomínio B2 – qualidade e segurança 
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O Planeamento Curricular de Agrupamento, entendido como um documento orientador, deve ser 

submetido a uma avaliação periódica e subsequente alteração, em função das exigências e necessidades 

dos seus intervenientes. 

 

PERFIL DO AGRUPAMENTO 

 

Estrutura organizacional 

 

O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 

administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou 

mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um projeto pedagógico comum. 

São órgãos de administração e gestão do agrupamento os seguintes: 

 Conselho Geral; 

 Diretora; 

 Conselho Pedagógico; 

 Conselho Administrativo. 

São estruturas que colaboram com o Conselho Pedagógico e com a Diretora, sendo responsáveis 

pela coordenação das atividades a desenvolver pelos docentes, no domínio científico-pedagógico, e 

pelos alunos, no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem e da interação da escola 

com a família. 

 

Departamentos Curriculares: 

 Departamento da Educação Pré-escolar 

 Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 Departamento de Expressões 

 Departamento de Línguas 

 Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

 Departamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 Departamento do Educação Especial 

 

Coordenação de Grupo/Turma: 

 Educadores de Infância, na Educação Pré-escolar 

 Professores Titulares de Turma, no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 Conselhos de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário 

Metas do PE 

Desenvolvimento de 
uma ação educativa de 

qualidade 

Organizacional, Recursos 
e Equipamentos 

Organização e Gestão 
Escolar 

Qualidade e segurança 
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Coordenação Pedagógica: 

 Conselho de Docentes, na Educação Pré-escolar 

 Conselho de Docentes Titulares de Turma, no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 Conselho de Diretores de Turma dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 Cursos de Educação e Formação e Curso Profissional 

 

Outras Estruturas de Coordenação: 

 Coordenação da Projeto de Educação para a Saúde 

 Coordenação da Equipa de Autoavaliação 

 Coordenação do Desporto Escolar 

 Coordenação do Plano Ação Tutorial 

 Coordenação de Projetos 

 Coordenador da Estratégia de Educação para a Cidadania 

 

Serviços de Administração Escolar 

Serviços Educativos 

 Bibliotecas Escolares 

 Serviços de Psicologia e Orientação Vocacional 

 Sala de Apoio ao Estudo 

 Gabinete de Mediação e Convivência 

 GIA – Gabinete de Informação ao Aluno 
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Estratégias e Critérios Metodológicos 

 

OPÇÕES E PRIORIDADES (de acordo com o Projeto Educativo) 

Domínio A - Desenvolvimento de uma ação educativa de qualidade 

Subdomínio A1 – Promoção do Sucesso Educativo: Científico, Pedagógico e Relacional 

Objetivos  

 Maximizar o potencial individual de cada aluno; 

 Fomentar uma cultura de qualidade, responsabilidade e rigor; 

 Promover a melhoria das aprendizagens e dos resultados, garantindo a equidade e 

igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso educativo e escolar; 

 Combater o absentismo e o abandono escolar; 

 Promover e incentivar a implementação de percursos educativos diversificados; 

 Formar cidadãos ativos e responsáveis; 

 Promover a adoção de hábitos de vida saudáveis; 

 Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade. 

Problemas/necessidades identificados 

 Redução das taxas de retenção em final de ciclo; 

 Resultados pouco satisfatórios da avaliação interna das diferentes áreas curriculares; 

 Resultados pouco consistentes nos exames nacionais de português e matemática; 

 Redução do absentismo escolar; 

 Consolidar a articulação curricular horizontal e vertical; 

 Pouco envolvimento da comunidade educativa na promoção da saúde individual e 

comunitária; 

 Adoção de comportamentos em contexto de sala de aula que põem em causa o normal 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem; 

 Manifestação de comportamentos reveladores de baixas expetativas quanto à 

importância da Escola; 

 Criar canais de comunicação mais eficazes com pais e os encarregados de educação e a 

comunidade; 

 Falta de responsabilização dos pais e encarregados de educação no que respeita ao 

comportamento, atitudes dos seus educandos e acompanhamento dos seus educandos; 

 Investir e refletir sobre os fatores internos de insucesso na Português do Ensino 

Secundário de modo a terem impacto na sala de aula; 

 Necessidade de levar as Ciências Experimentais para dentro da sala de aula; 

 Implementar testes intermédios (trocar/cruzar) em todas as disciplinas/docentes; 

 Generalizar a articulação curricular vertical e horizontal entre todos os ciclos. 

Metas 

 Em todas as áreas curriculares, diminuir anualmente em 10% a taxa média de insucesso, 

tendo como valor de referência a média dos quatro anos anteriores; 

 Diminuir a taxa de abandono escolar tendendo para 0%. 

 Melhorar os resultados dos exames nacionais, colocando-os ao nível dos resultados médios 

a nível nacional; 

 Melhorar os resultados dos exames nacionais do Ensino Secundário, colocando-os ao nível 

dos resultados médios a nível nacional; 
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 Implementar medidas e estratégias de coordenação e articulação curricular quer a nível 

horizontal quer a nível vertical; 

 Garantir uma escola inclusiva, onde todos aprendem com todos, valorizando os diferentes 

perfis de aprendizagens dos alunos, as suas necessidades de aprendizagens específicas, 

background educacional e cultural, preferências e motivações, necessidades e expetativas. 

Estratégias de atuação 

 Encaminhar para a EMAEI o processo de identificação da necessidade de medidas de suporte de 

aprendizagem e à inclusão, quando esgotadas as medidas universais, o mais precocemente 

possível; 

 Construir planos de trabalho de turma flexíveis e ajustados à realidade da turma; 

 Promover momentos de reconhecimento público do mérito e de excelência, com atribuição de 

diplomas e outros prémios, incluindo os de obtenção de resultados que justificam a inclusão no 

Quadro de Excelência; 

 Dinamizar clubes e projetos variados que vão ao encontro aos interesses dos alunos; 

 Colocar os recursos humanos e materiais da sala de apoio ao estudo ao serviço da melhoria das 

aprendizagens dos alunos; 

 Utilizar os recursos da BE/CRE na promoção de atividades que visem desenvolver competências ao 

nível da leitura e das literacias; 

 Participar no Plano Nacional de Leitura e em todas as iniciativas/projetos locais e nacionais que 

visem melhorar o desempenho escolar dos alunos; 

 Desenvolver ações de orientação vocacional que permitam consciencializar os alunos das suas 

escolhas quanto ao seu percurso escolar; 

 Diversificar a oferta formativa, inquirindo os alunos acerca dos seus interesses no processo prévio 

à decisão dessa mesma oferta; 

 Transformar a escola num espaço atrativo, de liberdade, de harmonia e de bem-estar para toda a 

comunidade educativa; 

 Promover o trabalho cooperativo entre os docentes; 

 Utilizar as novas tecnologias de informação para potenciar o trabalho colaborativo à distância; 

 Promover Domínios de Autonomia Curricular (DAC), como uma opção curricular de trabalho 

interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja planificação deve identificar as disciplinas 

envolvidas e a forma de organização; 

 Calendarizar reuniões periódicas de articulação entre docentes dos diferentes ciclos de ensino; 

 Potencializar o CAA enquanto espaço dinâmico, plural e agregador dos recursos materiais e 

humanos, mobilizando para a inclusão os saberes e as competências existentes na escola; 

 Promover a participação ativa dos alunos como resultado do acesso a oportunidades adequadas 

em condições otimizadas; 

 Efetuar reuniões periódicas com todos os intervenientes no processo de educação/integração 

destes alunos; 

 Generalizar o projeto “Educação sexual e saúde escolar”; 

 Definir, no âmbito de cada Conselho de Turma, estratégias de atuação comuns que devem ser 

escrupulosamente cumpridas por todos os docentes; 

 Detetar, de forma precoce, eventuais situações problemáticas e encaminhá-las para 

acompanhamento pelo serviço de psicologia e/ou gabinete de mediação e convivência; 

 Utilizar o programa de tutorias para enquadramento e apoio a alunos em situação de risco; 

 Desenvolver projetos de educação para a cidadania; 
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 Promover uma estreita articulação com os parceiros institucionais (Escola Segura, Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco, etc.); 

 Sensibilizar as entidades competentes para colocação de técnicos especializados no agrupamento; 

 Desenvolver o projeto “Um dia no 5.º ano”, destinado a alunos do 4.º ano do agrupamento, na 

escola sede. 

 

Domínio B – Organizacional, Recursos e Equipamentos 

Objetivos  

 Fomentar uma organização e gestão escolar de qualidade 

 Fortalecer a cultura de trabalho colaborativo na realização das tarefas profissionais e 

escolares 

 Promover uma gestão descentralizada, participada e flexível.  

 Fomentar uma cultura de avaliação permanente 

 Fomentar a melhoria da qualidade nos edifícios e equipamentos 

 Aprofundar a cultura de segurança no agrupamento. 

 

Subdomínio B1 – Organização e Gestão Escolar 

Problemas/necessidades identificados 

 Melhorar a cooperação entre as diferentes estruturas educativas; 

 Aumentar a eficiência e eficácia dos serviços; 

 Melhorar a articulação entre as diferentes estruturas/órgãos da organização escolar; 

 Intensificar o trabalho colaborativo entre os docentes; 

 Promover a imagem do agrupamento no exterior; 

 Reforçar a cultura de autoavaliação ao nível das diversas estruturas de gestão 

pedagógica; 

 Realizar avaliações periódicas e anuais de forma para permitir a implementação de 

planos de melhoria; 

 Promover o envolvimento dos pais, encarregados de educação e outros elementos da 

comunidade, no processo educativo; 

 Promover o envolvimento dos pais, encarregados de educação e outros elementos da 

comunidade, no processo de elaboração/reformulação/avaliação dos documentos 

estruturantes do agrupamento; 

 Avaliar o projeto educativo no Conselho Geral em articulação com a equipa de 

autoavaliação; 

 Refletir sobre os impactos da autoavaliação nas práticas pedagógicas; 

 Aumentar as reuniões da diretora com os delegados e subdelegados ao longo do ano; 

 Acompanhar o percurso dos alunos (pós saída do agrupamento). 

 Aumentar a formação nas áreas da avaliação formativa e avaliação sumativa. 

Metas 

 Atingir um elevado nível de rigor na avaliação escolar; 

 Avaliar o impacto do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento na comunidade; 

 Envolver da comunidade educativa na avaliação das atividades desenvolvidas; 

 Melhorar a articulação do trabalho entre os docentes; 

 Reforçar a partilha de práticas e materiais pedagógicos; 

 Aumentar o grau de participação nas tomadas de decisão; 
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 Atingir níveis elevados de satisfação com a prestação de serviços; 

 Atingir níveis elevados de satisfação em relação às Condições de trabalho; 

 Aprofundar aa articulação entre os diferentes documentos estratégicos do Agrupamento 

(PE, PAA, RI); 

 Atingir uma taxa elevada do conhecimento/divulgação dos documentos estratégicos do 

agrupamento na comunidade; 

 Melhorar os mecanismos de autoavaliação. 

Estratégias de atuação 

 Divulgar as atividades do agrupamento nos meios locais de comunicação social; 

 Utilizar o jornal escolar “Pau de Giz”, página web e a página no facebook para dar a 

conhecer à comunidade a dinâmica do agrupamento; 

 Orientar os alunos no sentido de desenvolver trabalhos de projeto que incluam a 

participação dos pais e encarregados de educação; 

 Estimular a participação em todos os projetos da iniciativa dos parceiros locais que 

estejam em convergência com o PEA; 

 Dinamizar atividades que potenciem o contacto da comunidade escolar com o meio físico 

e social envolvente; 

 Elaboração de planos de formação para o pessoal docente e não docente, de acordo com 

as necessidades do agrupamento em articulação com o Plano de Formação do Centro de 

formação Martins Sarmento; 

 Organização e realização de ações de formação, de curta duração, centradas nas escolas 

do agrupamento e, dentro do possível, potenciando o recurso a formadores internos; 

 Implementação de práticas, após discussão da sua possível eficácia, com os intervenientes, 

de forma a melhorar a qualidade dos serviços; 

 Desenvolver uma cultura de participação de toda a comunidade escolar que leve à 

construção e apropriação dos documentos estruturantes baseado num trabalho 

colaborativo e de ética profissional.  

Subdomínio B2 – qualidade e segurança 

Problemas/necessidades identificados 

 Desenvolver normas de conduta cívica nomeadamente ao nível do respeito pelas 

opiniões e direitos dos outros; 

 Melhorar o estado de conservação dos edifícios escolares; 

 Aumentar a qualidade da prestação dos serviços escolares; 

 Dotar os quadros do agrupamento com um lugar de técnico de psicologia; 

 Continuar a desenvolver práticas de autoavaliação e regulação da qualidade da ação 

educativa exercida pelo agrupamento. 

Metas 

 Atingir valores elevados de conservação dos edifícios e espaços escolares;  

 Melhorar as condições físicas e de trabalho para todos a comunidade escolar; 

 Aperfeiçoar o funcionamento dos serviços prestados, a nível do Agrupamento; 

 Disciplinar comportamentos dos alunos nos diversos espaços da escola; 

 Diminuir o número de participações disciplinares bem como a gravidade das mesmas; 

 Diminuir o número de situações de reincidência; 

 Realizar uma monitorização contínua de dados suscetíveis de avaliar a qualidade do 

serviço educativo prestado pelo agrupamento. 
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Estratégias de atuação 

 Atingir elevado grau de eficácia das estruturas educativas; 

 Aumentar os níveis de reconhecimento do agrupamento no exterior como uma 

instituição educativa de referência. Atingir um elevado nível de rigor na avaliação escolar, 

conducente à tomada de decisões mais adequadas; 

 Avaliação do impacto do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento na comunidade;  

 Envolvimento da comunidade educativa na avaliação das atividades desenvolvidas; 

 Alterar práticas contrárias à preservação do meio ambiente e gestão sustentável dos 

recursos naturais; 

 Promover um ambiente saudável e estimulante para todos os membros da comunidade 

educativa, proporcionando um desenvolvimento equilibrado nas várias vertentes da 

saúde (física, mental e social); 

 Dinamizar atividades direcionadas para a promoção da saúde individual e comunitária. 

 Desenvolver projetos no âmbito da educação ambiental; 

 Privilegiar projetos e práticas que impliquem a implementação da preservação do meio 

ambiente e de gestão sustentável dos recursos no agrupamento; 

 Informar permanentemente os encarregados de educação acerca das situações de 

incumprimento dos seus educandos, responsabilizando-os pelas mesmas; 

 Dar continuidade à consecução do projeto Tutoria entre iguais - “Ter um padrinho é 

fixe!”; 

 Promover formação no âmbito das relações interpessoais e gestão de conflitos; 

 Aplicar com eficácia e rapidez as medidas corretivas e sancionatórias necessárias. 

 Agilizar uma maior intervenção dos agentes educativos (docentes e não docentes) na 

correção de comportamentos e atitudes dos alunos, nomeadamente os que ocorrem nos 

espaços comuns interiores e exteriores (corredores, recreios, etc.); 

 Fomentar reuniões periódicas com os alunos, através dos delegados de turma, para 

promover um maior envolvimento dos mesmos na construção da disciplina e na 

divulgação do RI e o PEA; 

 Dar continuidade à dinamização de apoios aos alunos, família e restante comunidade 

(SPO, Gabinete de convivência e mediação de conflitos…); 

 Promover ações de sensibilização e formação para pais e encarregados de educação; 

 Continuar a promover reuniões periódicas com as associações de pais e encarregados de 

educação no sentido de potenciar o seu contributo para a implicação destes no 

processo educativo. 
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Oferta Educativa/Matrizes Curriculares 

 

Educação Pré-Escolar 

 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL 

2
5

 H
O

R
A

S LETIV
A

S 

Componentes 

A. Construção da identidade e autoestima 

B. Independência e autonomia 

C. Consciência de si como aprendente 

D. Convivência democrática e cidadania 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

I. Domínio da educação física 

II. Domínio da educação artística 

Subdomínios 

II. A. Artes visuais 

II. B. Jogo Dramático/Teatro 

II. C. Música  

II. D. Dança  

III. Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

III. 1. Linguagem Oral 

Componentes 
III.1. A. Comunicação Oral 

III.1. B. Consciência Linguística 

III. 2. Abordagem à Escrita 

Componentes 

III. 2. A. Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto 

III. 2. B. Identificação de convenções da escrita 

III.2. C. Prazer e motivação para ler e escrever 

IV. Domínio da Matemática 

Componentes 
IV. A. Números e Operações 

IV. B. Organização e Tratamento de Dados 

IV. C. 1. Geometria e Medida 

Componentes 

IV. C. 1. A. Geometria 

IV. C. 1. B. Medida 

IV. D. Interesse e Curiosidade pela Matemática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

I. Introdução à Metodologia Científica 

II. Abordagem às Ciências 

Componentes 
II. A. Conhecimento do mundo social 

II. B. Conhecimento do mundo físico e natural  

III. Mundo Tecnológico e Utilização das Tecnologias 

Atividades de Animação de Apoio à Família 5 horas 

 

Caracterização do Ensino Pré-Escolar 

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da 

vida, sendo complementar da ação educativa desenvolvida pela família, com a qual deve estabelecer 

estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a 

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.  
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Objetivos da educação pré-escolar: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática numa perspetiva de educação para a cidadania.  

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 

culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade.  

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas.  

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de 

relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo.  

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico.  

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança.  

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor 

orientação e encaminhamento da criança 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva 

colaboração com a comunidade.  

A quem se destina 

 A educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 

idade de ingresso no ensino básico e é ministrada em estabelecimentos de educação pré-

escolar. 

 A frequência da educação pré-escolar é facultativa, no reconhecimento de que cabe, 

primeiramente, à família a educação dos filhos, competindo, porém, ao Estado contribuir 

ativamente para a universalização da oferta da educação pré-escolar. 

 Por estabelecimento de educação pré-escolar entende-se a instituição que presta serviços 

vocacionados para o desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e 

atividades de apoio à família. 

Orientações curriculares no pré-escolar 

As orientações curriculares constituem, um conjunto de princípios para apoiar o educador nas decisões 

sobre a prática educativa a seguir, ou seja, sobre a forma de condução do processo educativo a 

desenvolver com as crianças. Pretende-se, com elas, contribuir para a melhoria da qualidade da 

educação pré-escolar através da criação de um quadro de referência único, coordenado como o adotado 

para o ensino básico.  

O Desenvolvimento Curricular organiza-se por Objetivos Gerais, Objetivos Específicos Projeto Educativo e 

Ambiente educativo. 

A organização do ambiente educativo, como suporte do trabalho curricular e da sua Intencionalidade, 

comportando os seguintes níveis de interação: 

 Organização do grupo 

 Organização do espaço e do tempo 

 Organização do estabelecimento educativo 

 Relação com os pais e com os outros parceiros educativos 

As áreas de conteúdo constituem as referências a considerar na planificação e avaliação das situações de 

aprendizagem e organizam-se por áreas. 
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Aprendizagens a desenvolver no pré-escolar 

Nas Orientações Curriculares para o ensino pré-escolar é referido que o importante na educação pré-

escolar é que, as crianças sejam capazes de aprender a aprender de uma forma contínua, ativa e segura, 

pressupondo estas considerações que o processo ensino aprendizagem no pré-escolar deva ser realizado 

com bases bem estruturadas e organizadas para que o conhecimento da criança seja consolidado através 

de formas cada mais complexas até á sua preparação para aquisição das competências académicas do 

ciclo escolar seguinte. 

Refira-se a que em cada agrupamento, jardim-de-infância, sala de atividades e em cada grupo são 

definidas as aprendizagens específicas a ser trabalhadas em cada ano letivo no projeto curricular de 

grupo. De uma forma global são apresentadas pelo departamento do ensino pré-escolar o perfil de 

aprendizagens que devem ser desenvolvidas nos três anos de frequência da criança no jardim-de-

infância. O agrupamento tem uma grelha com as áreas de conteúdo, as componentes da aprendizagem e 

as aprendizagens a desenvolver elaborada de acordo com as Orientações Curriculares, construída pelo 

Conselho de Docentes do Pré-escolar. 

Avaliação no pré-escolar 

No início do ano letivo cada educadora realiza uma avaliação diagnóstica, para conhecer as áreas fortes e 

fracas de cada criança. Para tal utiliza uma grelha específica de avaliação construída pelo conselho de 

docentes. 

A avaliação do pré-escolar é realizada no fim de cada trimestre letivo em modelo adotado pelo conselho 

de docentes, posteriormente apresentada em Conselho Pedagógico. Refira-se que a avaliação trimestral 

é de carácter informativo e baseada nas programações que as docentes realizam mensalmente para os 

grupos tendo em conta as suas áreas fortes e fracas bem como as orientações escolares para o pré-

escolar. A metodologia usada nesta avaliação baseia-se numa pedagogia ativa do conhecimento, que 

pressupõe a observação, investigação, experimentação e a resolução de problemas. 

Cada educadora realiza avaliação com os pais, de forma individual ou em conjunto no final de cada 

período. 

No final de cada período as educadoras de cada estabelecimento de ensino realizam com a associação 

de pais a avaliação das Atividades de Animação e Apoio à Família, área pela qual são responsáveis na 

planificação, supervisão e avaliação. 
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Ensino básico geral 

1.º Ciclo 

 
Carga horária semanal (b) 

(horas) 

Componentes de currículo  1.º ano 2.º ano 3.º ano 
(2020/2021) 

4.º ano 
(2021/2022) 

Português 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 (
f)

 

TI
C

 (
f)

 

7 7 7 7 

Matemática 7 7 7 7 

Estudo do Meio 3 3 3 3 

Educação Artística  
(Artes Visuais, Expressão 
Dramática/Teatro, Dança e Música) (c) 

3 
 
 

2 

3 
 
 

2 

3 
 
 

2 

3 
 
 

2 Educação Física (c) 

Apoio ao Estudo (d) 
Oferta Complementar (e) - “Encorajar o voo” 

2 
1 

2 
1 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

Inglês -- -- 2 2 

Total (g) 25 25 25 25 

Educação Moral e Religiosa (h) 1 1 1 1 

Atividades de Enriquecimento Curricular (i) 5 5 5 5 

(a) Este ciclo de ensino integra, nos quatro anos de escolaridade, a oferta obrigatória de Atividades de Enriquecimento Curricular, de 
frequência facultativa, com uma carga horária semanal de cinco horas, a desenvolver no ensino básico, com natureza eminentemente 
lúdica, formativa e cultural. 

(b) A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente de currículo. 
(c) É dada a possibilidade à escola de prever coadjuvações na Educação Artística e na Educação Física, sempre que adequado, privilegiando, 

para o efeito, os recursos humanos disponíveis. 
(d) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de várias componentes de currículo, 

privilegiando a pesquisa, o tratamento e a seleção de informação. 
(e) A(s) nova(s) componente(s), criada(s) pela escola no tempo destinado à Oferta Complementar, apresenta(m) identidade e documentos 

curriculares próprios. 
(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 
(g) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o tempo 

inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 
(h) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(i) Atividades de caráter facultativo. 

 

 
Carga horária semanal (a) 

(horas) 

Componentes de currículo  3.º ano 
(até 2019/2020) 

4.º ano 
(até 2020/2021) 

Português 8 8 

Matemática 8 8 

Estudo do Meio 3 3 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 3 3 

Apoio ao Estudo (b) 
Oferta Complementar (c) - “Encorajar o voo” 

2 
1 

2 
1 

Inglês 2 2 

Total (d) 27 27 

Educação Moral e Religiosa (e) 1 1 

Atividades de Enriquecimento Curricular (f) 3 3 

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

(b) Disciplina que 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. 

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

curriculares próprios. 
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(d) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da componente letiva incorpore o 

tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do período de almoço. 

(e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 
(f) Atividades de caráter facultativo. 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são atividades não curriculares disponibilizadas pelo 

Ministério da Educação a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico.  

As AEC foram criadas em 2005 com o objetivo de disponibilizar, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 

o acesso a disciplinas de enriquecimento geral, complementares aos programas das disciplinas 

curriculares lecionadas e adaptando os tempos de permanência das crianças na escola às necessidades 

das famílias. Integram-se nas metas e objetivos estabelecidos no Projeto Educativo do Agrupamento.  

O Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do Agrupamento de Escolas de Infias, visa 

complementar, de forma lúdica e pedagógica, o tempo extra curricular de permanência das crianças na 

escola, contribuindo para o seu desenvolvimento educativo. São consideradas essenciais para o 

desenvolvimento das crianças e para o sucesso escolar futuro. Estas atividades são gratuitas, 

reconhecidas como importantes para o desenvolvimento integral das crianças e complementares das 

aprendizagens que os alunos efetuam no tempo curricular. São uma forma de enriquecimento, 

complementar à formação proporcionada pelo professor titular de turma. Daqui resulta que, não sendo 

obrigatórias, obedecem a regras de assiduidade e são objeto de avaliação pelos professores das AEC. 

No ano letivo 2019/202 estão previstas desenvolver as seguintes atividades de enriquecimento curricular, 

as quais se encontram consagradas na Portaria n.º 644A/2015 de 24 de agosto. 

 

Oferta 

Atividade Ano de Escolaridade 

Música (2h) 1.º e 2.º 

Atividade Lúdica (1h) 1.º e 2.º 

Desporto (2h) 1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

Ciências Experimentais (1h) 3.º e 4.º 

 

Música 

Objetivos: 

 Desenvolver competências de discriminação auditiva abrangendo diferentes códigos convenções 

e terminologias existentes nos mundos da música;  

 Desenvolver competências vocais e instrumentais diversificadas, tendo em conta as diferentes 

épocas, estilos e culturas musicais do passado e do presente;  

 Desenvolver competências criativas e de experimentação; 

 Desenvolver competências transversais no âmbito da interligação da música com outras artes e 

áreas do saber; 

 Desenvolver o pensamento musical. 

 

Atividade Lúdica 

Objetivos: 

 Experimentar múltiplas situações que desenvolvam o gosto pelos jogos; 
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 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com intencionalidade 

e oportunidade as ações características desses jogos, designadamente: 

 posições de equilíbrio; 

 deslocamentos em corrida com «fintas» e «mudanças de direção» e de velocidade; 

 combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas; 

 lançamentos de precisão e à distância; 

 pontapés de precisão e à distância. 

 Explorar os diferentes jogos tradicionais; 

 Explorar as diferentes atitudes corporais: diferentes jogos do Mundo; 

 Cooperar com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao cumprimento das 

regras e do objetivo do jogo. Tratar os colegas de equipa e os adversários com igual cordialidade 

e respeito, evitando ações que ponham em risco a sua integridade física; 

 Contribuir para que os alunos cresçam como cidadãos saudáveis e participativos na sociedade 

atual. 

 

Desporto 

Objetivos: 

 Desenvolver as aptidões motoras; 

 Descoberta do meio envolvente através da sua exploração;  

 Manutenção de uma postura que permita a realização continuada de novas atividades;  

 Realização de movimentos locomotores posturais e criativos através da expressão corporal e de 

acordo com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais;  

 Abordagem de práticas lúdicas motoras associadas à cultura popular; 

 Abordagem de destrezas gímnicas: rolamentos, deslocamentos e posições de equilíbrio;  

 Desenvolvimento das ações motoras básicas: correr, saltar e lançar; 

 Desenvolver as capacidades de resistência, flexibilidade, equilíbrio, ritmo e agilidade; 

 Estimular a cooperação e o cumprimento de regras.  

 

Ciências Experimentais 

Objetivos: 

 Adquirir e aprofundar conhecimentos sobre a temática das ciências, articulando com os 

conteúdos programáticos do currículo do 1.º ciclo;  

 Fomentar o gosto pelas ciências nos alunos em geral;  

 Diversificar estratégias de atuação em contexto de sala de aula, como forma de motivação geral 

dos alunos;  

 Impulsionar a experimentação e observação de fenómenos do quotidiano, facilmente explicáveis 

com termos científicos;  

 Desenvolver o trabalho colaborativo;  

 Desenvolver a compreensão de conceitos;  

 Promover o uso de vocabulário de forma natural e quotidiana pelos alunos, de acordo com as 

experiências realizadas;  

 Desenvolver o pensamento crítico, dedutivo e criativo dos alunos;  

 Sistematizar o método experimental/metodologia científica no 1.º ciclo;  

 Fomentar a observação e descrição;  

 Desenvolver o espírito científico dos alunos e o gosto pela investigação;  
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 Contribuir para que o ensino experimental se incorpore na rotina quotidiana;  

 Contribuir para que os alunos cresçam como cidadãos participativos na sociedade atual. 

 

 

2.º Ciclo 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de currículo 5.º ano 6.º ano 

Línguas e Estudos Sociais 
Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
250 
150 
100 
25 

 
200 (c) 
150 (c) 

150 
25  

Matemática e Ciências 
Matemática 
Ciências Naturais 

 
200 
150 

 
200 
150 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Educação Musical 
Tecnologias de Informação e Comunicação  

 
100 
75 

100 
50 

 
100 
75 

100 
50 

Educação Física 150 150 

Educação Moral e Religiosa (d) 50 50 

Apoio ao Estudo (a) 
Expressão Artística (b) 

Dança 
Teatro 

50 
 

50 

50 
 
 

50 
(a) Componente de apoio às aprendizagens de frequência obrigatória.  
(b) Componente que possibilita a frequência de outros domínios da área artística. Frequência obrigatória. 
(c) Acresce 50 minutos em regime de desdobramento (quinzenal) para a componente da oralidade. 
(d) Disciplina de frequência facultativa. 

 

Ensino Articulado 

 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de currículo 5.º ano 6.º ano 

Línguas e Estudos Sociais 
Português 
Inglês 
História e Geografia de Portugal 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
200 (b) 
150 (b) 

150 
25  

 
200 (b) 
150 (b) 

150 
25  

Matemática e Ciências 
Matemática 
Ciências Naturais 

 
200 
150 

 
200 
150 

Educação Artística e Tecnológica 
Educação Visual 

 
100 

 
100 

Educação Física 150 150 

Educação Moral e Religiosa (c) 50 50 

Oferta Complementar Tecnologias de Informação e Comunicação 50 50 

Apoio ao Estudo (a) 50 50 

(a) Componente de apoio às aprendizagens de frequência obrigatória.  
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(b) Acresce 50 minutos em regime de desdobramento (quinzenal) para a componente da oralidade. 
(c) Disciplina de frequência facultativa. 

 

3.º Ciclo 

 
Carga horária semanal (a) 

(minutos) (tempos) 

Componentes de currículo 7.º ano 8.º ano 9.º ano 
(2020/2021) 

Português 
Línguas Estrangeiras: 

Inglês 
Língua Estrangeira II 

200 
 

150 
100 

200 
 

150 
100 

200 (d) 
 

150 (d) 
100 

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

 
125 
125 
25 

 
100 
100 
25 

 
100 
100 
25 

Matemática 
Ciências Físico-Naturais: 

Ciências Naturais (a) 
Físico-Química (a) 

200 
 

125 
125 

200 (g) 
 

150 
150 

200 
 

150 
150 

Educação Artística e Tecnológica: 
Educação Visual 
Expressão Artística 
     Música 
     Desenho 
     A definir 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
100 

 
25 

 
 

50 

 
100 

 
 

25 
 

50 

 
100 

 
 
 

25 
50 

Educação Física 150 150 150 

Educação Moral e Religiosa (c) 50 50 50 

(a) 50 minutos + 50 minutos + 50 minutos quinzenalmente (7.º ano).  
(b) Funcionamento quinzenal 
(c) Disciplina de frequência facultativa. 
(d) Acresce 50 minutos em regime de desdobramento (quinzenal) para a componente da oralidade. 
 

 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de currículo 9.º ano 

Português 
Línguas Estrangeiras: 

Inglês 
Língua Estrangeira II 

250 (c) 
 

150 (c) 
100 

Ciências Sociais e Humanas: 
História 
Geografia 

 
150 
100 

Matemática 
Ciências Físico-Naturais: 

Ciências Naturais 
Físico-Química 

250 
 

150 
150 

Educação Artística e Tecnológica: 
Educação Visual (b) 

 
100 

Educação Física 150 

Educação Moral e Religiosa (a) 50 

Educação para a Cidadania 50 

a) Disciplina de frequência facultativa. 
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b) Frequência facultativa dos alunos do Ensino Articulado. 
c) Acresce 50 minutos em regime de desdobramento (quinzenal) para a componente da oralidade. 

 

 

Curso de Educação e Formação 

 

Os Cursos de Educação e Formação têm como objetivo principal prevenir e/ou reduzir o risco de 

abandono escolar. Para além disso, promovem a dupla certificação: conclusão do terceiro ciclo do ensino 

básico e qualificação profissional nível II. 

Estes cursos integram as componentes de formação: sociocultural (comum a todos os cursos), científica 

e tecnológica (variam de acordo com a tipologia do curso) e a prática que consiste numa formação em 

contexto de trabalho de 210 horas. 

A opção da saída profissional de cada um destes cursos é definida em função das necessidades da região 

expressas pelas seguintes entidades: Ministério da Educação, Câmara Municipal de Vizela e Centro de 

Emprego e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 

 

Instalador/a - Reparador/a de Computadores (tipo 2) 2018-2020 2.º Ano 

Componente de 

Formação 
Disciplinas 

Aulas 

(50m) 
Horas 

Sociocultural 

Português 3 72 

Inglês 3 72 

Tecnologias de Informação e Comunicação 3 66 

Cidadania e Mundo Atual 3 72 

Educação Física 2 36 

Científica 
Matemática aplicada 3 60 

Físico-Química 3 63 

Tecnológica UFCD Reparador de Computadores (1332 a 1337, 1339, 1340 e 4564) 18 400 

Prática Estágio em contexto de trabalho - 210 
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Ensino Secundário 

 
Curso Científico -Humanístico de Ciências e Tecnologias 
 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de formação 10.º ano 11.º ano 12º ano 
(2020/2021) 

Geral 
Português 
Inglês 
Filosofia 

Educação Física 

 
200 
150 
150 
150 

 
200 
150 
150 
150 

 
250 

 
 

150 

Específica 
Matemática A 
 
Física e Química A 
Biologia e Geologia 
 
Biologia 

Psicologia B ou Inglês ou Física ou Química 

 
250 

 
 

350 
350 

 
250 

 
 

350 
350 

 

 
300 

 
 
 

 
 

150 
150 

Cidadania e Desenvolvimento 20 20 35 

Educação Moral e Religiosa (a) (50) (50) (50) 

Total 1620 (1670) 1620 (1670) 1035 (1085) 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 

 

Curso Científico -Humanístico de Ciências Socioeconómicas 
 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de formação 10.º ano 11.º ano 12º ano 
(2020/2021) 

Geral 
Português 
Inglês 
Filosofia 

Educação Física 

 
200 
150 
150 
150 

 
200 
150 
150 
150 

 
250 

 
 

150 

Específica 
Matemática A 
 
Economia A 
Geografia A 
 
Geografia C 

Psicologia B ou Inglês 

 
250 

 
300 
300 

 
250 

 
300 
300 

 
300 

 
 
 

 
150 
150 

Cidadania e Desenvolvimento 30 30 35 

Educação Moral e Religiosa (a) (50) (50) (50) 

Total 1530 (1580) 1530 (1580) 1035 (1085) 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 
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Curso Científico -Humanístico de Línguas e Humanidades 

 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de formação 10.º ano 11.º ano 12º ano 
(2020/2021) 

Geral 
Português 
Inglês 
Filosofia 

Educação Física 

 
200 
150 
150 
150 

 
200 
150 
150 
150 

 
250 

 
 

150 

Específica 
História A 
 
Geografia A 
História e Cultura das Artes 
 
Geografia C 

Psicologia B ou Inglês 

 
250 

 
300 
300 

 
250 

 
300 
300 

 
300 

 
 
 

 
150 
150 

Cidadania e Desenvolvimento 30 30 35 

Educação Moral e Religiosa (a) (50) (50) (50) 

Total 1530 (1580) 1530 (1580) 1035 (1085) 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 

 

 

 

 

Curso Científico -Humanístico de Artes Visuais 
 

 
Carga horária semanal 

(minutos) (tempos) 

Componentes de formação 10.º ano 11.º ano 12º ano 
(2020/2021) 

Geral 
Português 
Inglês 
Filosofia 

Educação Física 

 
200 
150 
150 
150 

 
200 
150 
150 
150 

 
250 

 
 

150 

Específica 
Desenho A 
 
Geometria Descritiva A 
História e Cultura das Artes 
 
Geografia C 

Psicologia B ou Inglês 

 
250 

 
300 
300 

 
250 

 
300 
300 

 
300 

 
 
 

 
150 
150 

Cidadania e Desenvolvimento 30 30 35 

Educação Moral e Religiosa (a) (50) (50) (50) 

Total 1530 (1580) 1530 (1580) 1035 (1085) 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 
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Curso Profissional 

Técnico(a) Apoio Psicossocial 

 
Carga horária semanal 

(minutos) 

Componentes de formação 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Sociocultural 
Português 
Inglês 
Área de Integração 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
Educação Física 

 
100 
100 
76 

100 
48 

 
140 
48 
72 

 
48 

 
80 
72 
72 

 
44 

Científica 
Psicologia 
Sociologia 
Matemática 

 
53 
44 

100 

 
78 
93 

 

 
69 
63 

 

Tecnológica 
Área de Expressões (corporal, dramática, musical e plástica) 
Comunidade e Intervenção Social 
Animação Sociocultural 
Psicopatologia Geral 

 
187 
90 
59 
80 

 
122 
93 

105 
41 

 
151 
97 
36 
39 

Formação em contexto de trabalho 63 260 277 

Educação Moral e Religiosa (a) (32) (26) (23) 

Total 1100 (1132) 1100 (1126) 1000 (1023) 

(b) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 

 

 

Técnico(a) Gestão Equipamentos Informáticos 

 
Carga horária semanal 

(minutos) 

Componentes de formação 

C
id

ad
an

ia
 e

 D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 

Sociocultural 
Português 
Inglês 
Área de Integração 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
Educação Física 

 
100 
100 
76 

100 
48 

 
140 
48 
72 

 
48 

 
80 
72 
72 

 
44 

Científica 
Físico-Química 
Matemática 

 
100 
100 

 
100 
120 

 
 

Tecnológica 
Eletrónica Fundamental 
Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos 
Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores 
Comunicação de Dados 

 
114 
138 
138 
78 

 
67 
88 

120 
25 

 
54 
60 

120 
98 

Formação em contexto de trabalho  200 400 

Educação Moral e Religiosa (a) (32) (26) (23) 

Total 1068 (1124) 1028 (1054) 1080 (1103) 

(a) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa 
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Organização do Tempo Escolar 

 

Horário de funcionamento dos estabelecimentos 

Ensino Pré-escolar 

Jardim-de-infância Horário da manhã Prolongamento 

Todos 9h – 12h 13h30m – 15h30m 

 

Jardim-de-infância Horário da manhã Almoço Prolongamento 

Apoio à Família 

Infias 7h30m-9h 12h-13h30m 17h30m-19h 

S. Miguel 7h30m-9h 12h-13h30m 17h30m-19h 

S. Paio 7h15m -9h 12h-13h30m 17h30m-19h 

Tagilde 

 

7h30m-9h 12h-13h30m 17h30m-19h 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Tempos letivos 

Regime normal 

Início Termo 

9:00 12:00 

13:30 15:30 ou 16:30 ou 17:30 

Atividades de enriquecimento curricular 

Início Termo 

15:30 17:30 
 

 

 

 

 

Escola Básica Horário da manhã Almoço Prolongamento 

Apoio à Família 

Infias 7h30m-9h 12h00m-13h30m 17h30m-19h 

S. Miguel 7h30m-9h 12h00m-13h30m 17h30m-19h 

S. Paio 7h15m-9h 12h00m-13h30m 17h30m-19h 

Tagilde 

 

7h30m-9h 12h00m-13h30m 17h30m-19h 

 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

Tempos Letivos Horário 

1.º Tempo 08:30 – 09:20 

2.º Tempo 09:25 – 10:15 

3.º Tempo 10:30 – 11:20 

4.º Tempo 11:25 – 12:15 

5.º Tempo 12:20 – 13:10 

6.º Tempo 13:20 – 14:10 

7.º Tempo 14:15 – 15:05 

8.º Tempo 15:10 – 16:00 

9.º Tempo 16:10 – 17:00 

10.º Tempo 17:05 – 17:55 
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Critérios gerais para a elaboração de turmas 

 

A legislação que estipula as principais regras a observar na elaboração de turmas é o Despacho Normativo 

n.º 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo Despacho Normativo n.º 16/2019, de 04 de junho. Assim 

sendo, este documento, teve como base aquele diploma legal. 

Na constituição dos grupos e turmas é respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, podendo o 

diretor, ouvido o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam determinantes para a 

promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar (ponto 2, artigo 2.º). Assim, e 

salvaguardando as necessárias adaptações serão aplicados, por ordem de prioridade, os seguintes 

critérios: 

a) Os alunos em que no relatório técnico-pedagógico seja identificada barreiras à aprendizagem e 

participação de tal forma significativas que exigem da parte do professor um acompanhamento 

continuado, sistemático e de maior duração, frequência e intensidade no âmbito da concretização 

das adaptações curriculares não significativas e/ou que acompanhem em permanência a turma em 

mais de 60% do tempo letivo curricular; 

b) Os alunos retidos/não aprovados devem ser distribuídos de forma equitativa pelas turmas; 

c) Tendo em consideração as recomendações dos respetivos conselhos de turma, poderá ser dada, ou 

não, continuidade às turmas constituídas em anos anteriores; 

d) Agrupar os alunos que estejam matriculados em disciplinas de Educação Moral e Religiosa (EMR); 

e) Os alunos de 5.º ano serão distribuídos atendendo às indicações pedagógicas fornecidas pelo 

professor do Professor Titular de Turma sobre os alunos do 4.º ano; 

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

alunos mais se afaste do limite legal, salvo recomendações em contrário. 

O Encarregado de Educação poderá, pelo prazo de cinco dias úteis e após afixação das listas provisórias 

das turmas, requerer, por escrito, a transferência de turma do seu educando, fundamentando a razão 

desse pedido. 

 

 

Critérios para a elaboração dos horários 

 

Princípios gerais  

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

da competência da Diretora;  

 A elaboração de todos os horários obedecerá, primordialmente, a critérios de ordem 

pedagógica;  

 Para a elaboração de horários serão respeitados os normativos legais vigentes, o Projeto 

Educativo e o Regulamento Interno;  

 Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, bem como do Diretor de Turma, 

desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição;  

 A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo de recrutamento deverá ser 

equilibrada; 

 A alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de antecipação/reposição das aulas 

resultante das ausências dos docentes é possível, mediante comunicação aos encarregados de 

educação. 
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Critérios gerais 

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

de turmas, número de tempos curriculares de cada ano e capacidade dos respetivos espaços, 

obedecerá aos seguintes regimes:  

a) Pré-escolar – normal 

b) 1.º CEB – normal 

c) 2.º CEB – desdobramento 

d) 3.º CEB – desdobramento 

e) Ensino Secundário – desdobramento  

 O período do funcionamento decorrerá: 

a) No pré-escolar – 9:00h às 15:30h, sendo o almoço das 12:00h às 13:30h.; 

b) No 1.º CEB – 9:00h às 17:30h, incluindo as atividades de enriquecimento curricular; 

c) No 2.º e 3.º CEB e ensino secundário – no período da manhã, entre as 8:30h e 13:15h 

e no período da tarde entre as 13:20h e as 18:00h. 

 A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de blocos/tempos letivos 

devidamente definidos quanto ao seu início e conclusão;  

 No 2.º e 3.º CEB e no ensino secundário as aulas serão organizadas em tempos de 50 minutos;  

 O período destinado ao almoço será no mínimo de 1:00h e no máximo de 2:05h, salvo 

exceções devidamente fundamentadas;  

 As aulas práticas de Educação Física só poderão iniciar-se 1:00h após o término do período 

definido para o almoço; 

 A 4.ª feira da parte da tarde será ocupada com reuniões grupo/nível ensino, visando uma 

desejável articulação curricular, quer vertical e horizontal, quer de disciplinas dentro de cada 

departamento, sendo-lhes reservado um período específico para a sua realização, nas tardes 

de 4.ª feira (esta situação, embora desejável, não se aplicará ao 1.º CEB, por imperativos de 

gestão do currículo). 

 A 4.ª feira da parte da tarde está disponível para a dinamização dos grupos equipa do 

Desporto Escolar. 

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

No entanto, procurar-se-á concentrar as aulas de uma só turma do 2.º CEB numa mesma sala, 

exceto nas disciplinas que exigem uma sala específica.  

Das turmas 

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

 No Pré-Escolar nenhuma turma poderá ter mais de 3:00h letivas consecutivas;  

 No 1.º CEB nenhuma turma poderá ter mais de 4:00h letivas consecutivas;  

 No 2.º e 3.º CEB e no ensino secundário nenhuma turma poderá ter mais do que 5 tempos de 

50 minutos consecutivos;  

 No 2.º e no 3.º CEB e no ensino secundário o número de tempos diário não deve ser superior 

a 8, sendo possível, em casos excecionais, a lecionação de Apoio ao Estudo, de apoio 

pedagógico ou de EMR (não ultrapassando os 9 tempos diários); 

 Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração máxima das atividades escolares 

da turma num só turno do dia; 

 O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada, devendo, contudo, permitir a existência 

de pelo uma manhã ou tarde sem atividades letivas para desenvolvimento de outras 

atividades e para trabalhar de forma autónoma; 
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 Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da não 

frequência de EMR pela totalidade dos alunos;  

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

que possível, evitar-se que as aulas sejam em dias consecutivos;  

 As aulas de Educação Física não devem ser lecionadas em dias consecutivos; 

 As aulas de Língua Estrangeira I e II não devem ser lecionadas em tempos letivos consecutivos; 

 No turno da manhã, deverá ser dada preferência às disciplinas de cariz teórico; 

 É permitida a alteração pontual dos horários dos alunos para efeitos de antecipação e/ou 

reposição das aulas por ausências de docentes, bem como para realização de testes de 

avaliação em simultâneo, desde que informados os respetivos encarregados de educação; 

 A distribuição dos apoios a prestar aos alunos deve ter em conta o equilíbrio do seu horário 

semanal, sendo áreas a privilegiar o Português e Matemática, no ensino básico. 

Dos professores 

 O horário do docente não deve incluir mais de 5 tempos letivos consecutivos, nem deve incluir 

mais de 8 tempos letivos diários;  

 O docente obriga-se a comunicar à direção qualquer facto que implique redução ou 

condicionamento na elaboração do horário;  

 O número de minutos/semana a atribuir à “componente não letiva de estabelecimento” será 

de 150; 

 As horas de apoio educativo ou outras que sejam atempadamente conhecidas ou solicitadas 

farão parte integrante do horário do docente; 

 Os horários das disciplinas dos cursos de educação e formação e cursos profissionais, sempre 

que possível, ocupados por professores do quadro; 

 O horário deve ter uma distribuição letiva equilibrada; 

 Evitar a lecionação de uma disciplina em dias consecutivos; 

 O horário de funcionamento dos clubes e da sala de apoio ao estudo, deverá ser compatível 

com o dos alunos, para permitir a sua frequência. 

 

Critérios de avaliação 

 

A avaliação consiste no processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e 

certificador das diversas aquisições realizadas pelos alunos. 

A avaliação tem por objeto a aferição de conhecimentos, competências e capacidades dos alunos e 

a verificação do grau de cumprimento dos objetivos globalmente fixados para o nível de educação, 

bem como para os cursos e disciplinas neles integrados. 

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e avaliação 

sumativa. 

A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao professor, 

ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas 

obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante, tem como objetivos a 

classificação e a certificação e inclui: 

 a avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão 

pedagógica da escola; 
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 a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos competentes serviços centrais do 

Ministério da Educação, concretizada na realização de exames finais nacionais. 

Os instrumentos de avaliação deverão ser concebidos de modo a averiguar não só as construções 

conceptuais alcançadas pelos alunos mas, também, a forma como tal aconteceu, os procedimentos 

realizados, as destrezas desenvolvidas e as atitudes reveladas. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os critérios de avaliação definidos, anualmente, pelo Conselho Pedagógico constituem referenciais 

comuns para cada nível de ensino e tipo de curso, no interior do agrupamento, sendo operacionalizados 

por cada conselho de turma/professor titular de turma, no âmbito dos projetos curriculares de turma, no 

caso do ensino básico. 

Cabe ao órgão de direção executiva da escola garantir a divulgação dos critérios referidos junto dos 

diversos intervenientes, nomeadamente alunos e encarregados de educação. Escrever os critérios no 

caderno da disciplina. 

 

 

1.1. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS 

1.1.1. RECOLHA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS APRENDIZAGENS E COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS. 

A avaliação é um processo contínuo e resulta, necessariamente, de uma multiplicidade de registos 

informativos feitos pelo docente e pelos alunos ao longo do ano letivo. Só deste modo é possível garantir 

que se cumpra a sua finalidade essencial de informar o aluno, o encarregado de educação e o próprio 

professor, da aquisição de conhecimentos e competências e do desempenho do estudante. 

Em ambos os níveis de ensino (básico e secundário), a informação sobre as aprendizagens e 

competências desenvolvidas pelos alunos é obtida através de técnicas e instrumentos de avaliação, de 

acordo com a natureza das mesmas e dos contextos em que ocorram.  

Na avaliação dos diferentes domínios de competências/aprendizagens definidos no Agrupamento 

(atitudes e valores e conhecimentos e capacidades) deve recorrer-se à utilização/aplicação de variados 

instrumentos de avaliação e técnicas de recolha de informação, nomeadamente: 

 Técnicas de observação: escalas de atitudes, listas de verificação e registos de incidentes 

ocasionais; 

 Fichas de avaliação; 

 Questões de aula; 

 Relatórios;  

 Portefólios;  

 Trabalhos práticos/experimentais;  

 Trabalhos individuais e/ou em grupo;  

 Outros a definir pelas áreas disciplinares. 

As técnicas e os instrumentos de avaliação utilizados para aferir a qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem e consequente desenvolvimento de aprendizagens pelos alunos são definidos pelos 

grupos disciplinares relativamente às diferentes modalidades de avaliação obrigatórias para cada nível de 

ensino. 

Para o ensino básico, o(s) momento(s) de realização da avaliação diagnóstica e os respetivos 

instrumentos /técnicas a utilizar serão definidos pelos respetivos grupos disciplinares, no que respeita às 
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áreas curriculares disciplinares, tendo em conta as suas especificidades. 

 

1.1.2. CLASSIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1.1.2.1. ENSINO BÁSICO 

Todos os instrumentos de avaliação sujeitos a classificação, por definição do respetivo grupo disciplinar, 

devem utilizar no: 

 1.º ciclo do Ensino Básico a menção qualitativa e a menção quantitativa na escala de 0 a 

100%; 

 2.º ciclo do Ensino Básico a menção quantitativa na escala de 0 a 100%; 

 3.º ciclo do Ensino Básico quantitativa na escala de 0 a 100%. 

Na correção dos instrumentos de avaliação tem de ser colocada a cotação obtida em cada questão. 

Os instrumentos de avaliação não sujeitos a classificação devem ser sempre alvo de avaliação descritiva. 

 

1.1.2.1.1. Nomenclatura a utilizar na classificação de fichas/trabalhos nos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º 

anos do 1.º ciclo do Ensino Básico 

 

 

1.1.2.2. ENSINO SECUNDÁRIO 

A classificação dos diferentes instrumentos de avaliação sumativa utilizados nas disciplinas/áreas não 

disciplinares nos cursos de nível secundário deve indicar a menção quantitativa na escala de 0 a 20 

valores (arredondado às décimas), com descrição por extenso. 

Exemplo: 10,2 valores (dez valores e duas décimas) 

Na correção dos instrumentos de avaliação tem de ser colocada a cotação obtida em cada questão. 

Os instrumentos de avaliação não sujeitos a classificação devem ser sempre alvo de avaliação descritiva. 

 

1.2. PROCEDIMENTOS A ADOTAR NA AVALIAÇÃO FORMATIVA DOS ALUNOS 

1.2.1. Nos ensinos básico e secundário é obrigatória a realização de um número mínimo uma 

prova escrita e/ou outra prática de avaliação, em cada período letivo, a sugerir pela área 

disciplinar. 

1.2.2. No início de cada período letivo, os alunos deverão ser informados, pelo professor de 

cada disciplina, sobre as datas de realização das provas escritas e/ou práticas, devendo 

ser registadas no livros de ponto digital apenas as datas das provas escritas, tendo em 

conta que só em situações excecionais, ponderadas pelo respetivo Diretor de Turma, se 

poderão realizar duas provas escritas e/ou práticas de avaliação no mesmo dia ou mais de 

três provas na mesma semana. 

1.2.3. Nas provas de avaliação escritas e/ou práticas devem constar, obrigatoriamente, as 

cotações das respetivas questões; 

1.2.4. É obrigatória a entrega das provas escritas e/ou práticas de avaliação devidamente 

corrigidas e classificadas, sempre antes da realização da prova seguinte e antes do final do 

respetivo período. 

1.2.5. A correção das provas escritas de avaliação poderá ser apresentada pelo professor 

Menção qualitativa Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Escala percentual 0-49% 50-69% 70-89% 90-100% 
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perante os alunos de forma oral ou por escrito. 

1.2.6. Os resultados de todos os instrumentos de avaliação, à exceção da grelha de observação 

de aula, devem ser dados a conhecer aos alunos antes do final das atividades letivas do 

período letivo em questão. 

1.2.7. Apenas por motivo de força maior e devidamente justificado em reunião de Área 

Disciplinar, podem ser entregues aos alunos os resultados dos instrumentos de avaliação, 

num período letivo diferente daquele em que foram realizados. 

1.2.8. Cada professor da turma deve fornecer informações intercalares sobre o desempenho 

dos alunos ao respetivo Diretor de Turma, pelo menos uma vez por período, até à data 

limite fixada superiormente. 

 

1.3. ORIENTAÇÕES SOBRE A PROGRESSÃO/RETENÇÃO DOS ALUNOS 

 

1.3.1. ENSINO BÁSICO 

1.3.1.1. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO NOS ANOS NÃO TERMINAIS (2.º, 3.º, 5º, 7.º E 8.º) 

a) A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão 

pedagógica e deverá ser tomada sempre que o professor titular de turma, ouvido o 

competente conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º 

ciclos, considerem nos anos não terminais de ciclo, que as competências 

demonstradas pelo aluno permitem o desenvolvimento das competências essenciais 

definidas para o final do respetivo ciclo. 

b) Com o objetivo de evitar divergências significativas nas decisões dos diferentes 

conselhos de turma, sem prejuízo de casos particulares que venham a surgir e que, 

devidamente fundamentados, poderão configurar outras possibilidades de 

progressão, apresenta-se a seguinte proposta de situações de progressão/retenção: 

 

ANOS DISCIPLINAS COM NÍVEL INFERIOR A TRÊS* EFEITOS 

5.º, 7.º e 8.º 4 ou mais disciplinas Retenção 

* Observações: 

a) A decisão de retenção deve ser sempre justificada. 

b) As decisões de progressão devem ser fundamentadas, em ata, caso os alunos apresentem 

um perfil diferente dos exemplos supracitados. 

c) A disciplina de EMRC, não é contabilizada para efeitos de progressão/retenção. 

 

1.3.1.2. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO EM ANOS TERMINAIS DE CICLO (4.º, 6.º E 9.º ANOS) 

Observa-se o disposto na legislação em vigor. 

 

1.3.2. ENSINO SECUNDÁRIO 

1.3.2.1. No 10.º ano, depois de devidamente analisada e ponderada a situação de cada 

aluno, quando propostos para retenção, deverão ser discutidos casos cuja 

progressão dependa apenas da alteração de um valor na classificação de 

frequência a uma das disciplinas e desde que o Conselho de Turma verifique 

existirem razões que o justifiquem. Nesses casos, a classificação de frequência será 
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alterada de modo a permitir a progressão na disciplina em causa, devendo os 

fundamentos ficar registados na respetiva ata do Conselho de Turma. 

1.3.2.2. Nos 11.º e 12.º anos, depois de devidamente analisada e ponderada a situação de 

cada aluno, deverão ser discutidos casos de disciplinas cuja conclusão ou admissão 

a exame esteja dependente da alteração de um valor, a uma única disciplina. 

 

2. Critérios de avaliação - Educação Inclusiva 

 

A Publicação do Decreto nº 54/ 2018 de 6 de julho, vem introduzir alterações na forma como a escola e 

estruturas de apoio se encontram organizadas, para assegurar que cada aluno tenha acesso ao currículo e 

às aprendizagens. 

i. O artigo 7.º define as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, sendo a sua definição 

realizada pelos docentes, encarregados de educação e outros técnicos que intervém com o 

discente, assim como as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, organizadas em três 

níveis de intervenção: universais, seletivas e adicionais.  

ii. Segundo o artigo 29.º, a progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão realiza -se nos termos definidos na lei. Para os alunos 

abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se de acordo 

com o estabelecido no no relatório técnico -pedagógico e no programa educativo individual.  

iii. Os alunos com Medidas Adicionais deverão ter respostas que visam colmatar dificuldades 

acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, cognição ou aprendizagens que 

exigem recursos especializados de apoio á aprendizagem e à Inclusão. 

iv. A mobilização destas medidas só deve ser efetuada depois da demonstração fundamentada no 

Relatório Técnico Pedagógico, da insuficiência das medidas universais e seletivas.  

v. Segundo o artigo 30.º os alunos que seguiram o percurso escolar com adaptações curriculares 

significativas, devem constar do certificado o ciclo ou nível de ensino concluído e informação 

curricular relevante, bem como as áreas e as experiências desenvolvidas ao longo da 

implementação do PIT.. 

 

2.1. Escala de avaliação segundo o Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho: 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se: 

a) No 1.º ciclo do ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de 

uma apreciação descritiva em cada componente de currículo; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina; 

c) No ensino secundário, numa escala numérica de 0 a 20 valores nas disciplinas, módulos, 

unidades de formação de curta duração e formação em contexto de trabalho. 

 

Assim, numa perspetiva de Escola Inclusiva e dando possibilidade e oportunidade de acesso e sucesso a 

TODOS e CADA UM nos diferentes Domínios que integram o perfil do aluno à saída da escolaridade 

obrigatória, os critérios de avaliação possuem uma percentagem equitativa de 25% para cada um, 

designadamente Saber; Saber-Fazer; Saber-Ser e Saber-Estar. 

 

Os alunos são avaliados nos seguintes Domínios: 

Domínios Percentual Peso 
Instrumentos de 

Avaliação 
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Saber 

(Nível de 

Conhecimentos 

Adquiridos) 

25% 

50% 

Observação Naturalista; 

Registos do 

Comportamento; 

Fichas de Trabalho; 

Trabalhos realizados 

diversos; 

Fichas de Autoavaliação. 

Saber-Fazer 

(Aptidão e 

Desempenho) 

25% 

 

Saber-Ser 

(Atitudes e Valores) 

25% 

 
50% 

Saber-Estar 

(Atitudes e Valores) 
25% 

 

3. PERFIS DE APRENDIZAGEM 

3.1. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

3.2. 2.º Ciclo do Ensino Básico 

 Utilizar com correção a língua portuguesa em diferentes situações de comunicação.  

 Usar a língua portuguesa no respeito de regras do seu funcionamento. 

 Ser autocrítico e capaz de fundamentar e assumir a sua posição. 

 Respeitar a diferença, aceitando o direito a pontos de vista diferentes. 

 Interpretar acontecimentos de acordo com as situações culturais, sociais e geográficas. 

 Utilizar os processos e conhecimentos científicos e tecnológicos apropriados para 

compreender a realidade natural e sociocultural. 

 Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a 

preservação do património. 

 Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo. 

 Ser autónomo desenvolvendo métodos de trabalho próprios. 

 Cooperar com os outros e trabalhar em grupo. 

 Reconhecer que a realidade não é estática, havendo uma necessidade de atualização 

permanente. 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis, atividade física e desportiva, de acordo com os seus 

interesses, capacidades e necessidades. 

 Saber utilizar diferentes códigos de acordo com a necessidade de exprimir verbalmente o 

seu pensamento nas diferentes áreas do saber. 

 Selecionar, recolher e organizar informação para resolução de situações e problemas, 

segundo a sua natureza e tipo de suporte, nomeadamente o informático. 

 Utilizar uma língua estrangeira em situações de comunicação básica. 

 Aplicar a metodologia e os saberes científicos, nomeadamente os matemáticos, na 

abordagem de situações da vida quotidiana. 

 

3.3. 3.º Ciclo do Ensino Básico 

 Utilizar, de forma adequada, a língua portuguesa de modo a reconhecer, integrar-se e gerar 

diferentes situações de comunicação, de acordo com o respetivo contexto e finalidade. 

 Usar a língua portuguesa de forma adequada às situações de comunicação criadas nas 

diversas áreas do saber, numa perspetiva de construção pessoal do conhecimento. 
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 Usar a língua portuguesa no respeito de regras do seu funcionamento. 

 Promover o gosto pelo uso correto e adequado da língua portuguesa. 

 Autoavaliar a correção e a adequação dos desempenhos linguísticos, na perspetiva do seu 

aperfeiçoamento. 

 Participar na vida cívica de forma crítica, fundamentado e assumindo a responsabilidade 

pelas opções e decisões tomadas. 

 Respeitar a diversidade cultural, religiosa, sexual ou outra, sendo tolerante relativamente a 

pontos de vista diferentes ou contrários aos seus. 

 Interpretar acontecimentos de acordo com os respetivos quadros de referência históricos, 

sociais e geográficos. 

 Utilizar os processos e conhecimentos científicos e tecnológicos apropriados para 

compreender a realidade natural e sociocultural. 

 Contribuir para a proteção do meio ambiente, para o equilíbrio ecológico e para a 

preservação do património.  

 Desenvolver o sentido de apreciação estética do mundo, recorrendo a referências e 

conhecimentos básicos no domínio das expressões artísticas. 

 Estabelecer uma metodologia personalizada de trabalho e de aprendizagem. 

 Cooperar com os outros e trabalhar em grupo. 

 Organizar as suas atividades de aprendizagem, pesquisando, selecionando e estruturando 

informação para a transformar em conhecimento mobilizável. 

 Participar de forma ativa, empenhada e organizada nas atividades letivas, expressando 

dúvidas e dificuldades, demonstrando persistência, esforço, iniciativa e criatividade. 

 Reconhecer que há necessidade de atualização permanente face às constantes mudanças 

tecnológicas e culturais, na perspetiva da construção de um projeto de vida social e 

profissional. 

 Desenvolver hábitos de vida saudáveis, atividade física e desportiva, de acordo com os seus 

interesses, capacidades e necessidades. 

 Utilizar o código ou os códigos próprios das diferentes áreas do saber, segundo as 

necessidades respetivas, para expressar verbalmente o pensamento próprio. 

 Selecionar, recolher e organizar informação para esclarecimento de situações e resolução de 

problemas, segundo a sua natureza e tipo de suporte, nomeadamente o informático. 

 Utilizar duas línguas estrangeiras em situações do quotidiano, resolvendo as necessidades 

básicas de comunicação e apropriação de informação, tanto no registo oral como no escrito. 

 Aplicar a metodologia e os saberes científicos, nomeadamente os matemáticos, na 

abordagem de situações da vida quotidiana e resolução de problemas concretos. 

 

3.4. Ensino Secundário 

 Atuar autonomamente, sabendo gerir pessoalmente e de forma eficaz os seus objetivos, 

iniciativas e opções. 

 Articular a sua autonomia com a autonomia dos outros. 

 Manifestar segurança nos seus comportamentos. 

 Ser capaz de desempenhar papéis sociais em contextos diferentes. 

 Comportar-se no quadro das regras sociais. 

 Estabelecer relações interpessoais satisfatórias de diversos tipos. 
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 Consolidar uma cultura pessoal integradora que lhe permita refletir sobre as realidades do 

mundo atual. 

 Dominar competências de natureza técnico-científica que o habilitam a intervir eficazmente 

numa sociedade cada vez mais tecnológica. 

 Usar o português padrão de forma adequada às situações de comunicação criadas nas 

diversas áreas do saber, numa perspetiva de construção pessoal do conhecimento. 

 Usar a língua portuguesa no respeito de regras do seu funcionamento. 

 Dominar as competências comunicativas. 

 Demonstrar capacidades de compreensão, vivência e fruição da realidade em que está 

inserido, nas suas diversas dimensões. 

 Organizar os seus saberes e experiências, em sistemas interpretativos coerentes, mas 

críticos e flexíveis. 

 Revelar capacidade de reconversão, atualização e incorporação de novos elementos, face a 

novas situações. 

 Adquirir capacidade de atualizar competências técnico-científicas adquiridas. 

 Desenvolver uma perspetiva de interesse face aos problemas do grupo/sociedade. 

 Assumir juízos de valor pessoais sobre factos, pessoas, situações. 

 Preocupar-se com a qualidade, como fator de desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades. 

 Manifestar respeito, abertura e capacidade de diálogo face a perspetiva/valores diferentes 

dos seus. 

 

Assim, tal como estabelecido no Perfil dos alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, pretende-se que o 

jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão: 

 dotado de literacia cultural, científica e tecnológica que lhe permita analisar e questionar 

criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia; 

 livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia; 

 capaz de lidar com a mudança e a incerteza num mundo em rápida transformação; 

 que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, as Humanidades, 

a Ciência e Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal 

e do mundo; 

 capaz de pensar critica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e 

capacidade de comunicação; 

 apto a continuar a sua aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu 

desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social; 

 que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, 

garantias e liberdades em que esta assenta; 

 que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela 

solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático; 

 que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social. Estes desígnios 

complementam-se, interpenetram-se e reforçam-se entre si num modelo de escolaridade 

orientado para a aprendizagem dos alunos, que visa, simultaneamente, a qualificação individual e 

a cidadania democrática. 
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. Os casos omissos no presente documento serão objeto de resolução por parte da Diretora, 

ouvido, sempre que possível, o Conselho Pedagógico. 

 

 

 

Avaliação do Planeamento Curricular 

 

No final do ano letivo, ouvidos os departamentos, o conselho pedagógico avalia o Planeamento Curricular. 
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“A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.” 
Nelson Mandela 
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