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O Agrupamento foi constituído tendo como filosofia a unidade 

escolar e de ensino. Significa isto que, apesar de ser formado por 

várias escolas, a constituição do agrupamento deve reger-se por 

princípios de identidade contextual e não de ordem geográfica. 

Neste sentido, o Projecto Curricular de Escola será o documento-

referência para a acção educativa de todas as escolas do 

agrupamento, as quais terão de estar retratadas nele. 

 

 

 

Enquadramento  

 

É o currículo que define a natureza da instituição escolar, isto é, a escola existe porque e 

enquanto se reconhece a necessidade de, através dela, veicular, desenvolver e fazer adquirir, 

um currículo ou corpo de aprendizagens – seja o que for que se considere dever constitui-lo. 

As tensões quanto ao que deve constituir esse corpo de aprendizagens são inerentes ao 

carácter construído do currículo, campo de permanente negociação e balanço – e não objecto 

de um consenso definidor, prescritivo e imutável. Parece cada vez mais claro que o currículo 

não pode evoluir na lógica pendular pela qual se tem caracterizado, colocando essas vertentes 

em alternativa: cultura ou competências de vida? Saberes ou processos de trabalho? 

Uniformidade ou escolha totalmente livre? Formar as dimensões pessoais e sociais dos alunos 

ou apetrechá-los com bom nível de conhecimentos? Neste tipo de alternativas, a opção por um 

dos lados tem-se revelado altamente limitadora e inadequada à complexidade da sociedade 

actual.  

O desfasamento entre as expectativas face à escola e a baixa eficácia social que ela tem 

manifestado resulta justamente do agravamento da inadequação do currículo que existe face às 

necessidades sociais e aos públicos.  

A escola, numa lógica defensiva, procura manter imutáveis as estruturas do seu 

funcionamento, o que a leva a ser insensível à realidade. Os alunos que hoje estão na escola e 

não aprendem são vistos como um problema incomodativo para a escola, do qual ela procura 

descartar-se através de estratégias de recurso, fundadas em excelentes princípios, mas 

resultando em remediações em larga medida falhadas (as NEE, as aulas de apoio, etc.).  A 

ineficácia do ensino escolar continua a  agravar-se, traduzindo-se no crescimento do chamado 

insucesso escolar, vulgarmente associado ao insucesso dos alunos. De facto, e se 
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relembrarmos que todos os indivíduos, à excepção de uma pequena faixa, são capazes de 

realizar a aprendizagem que a escola pretende, estes indicadores afirmam sem margem para 

dúvidas o pesado insucesso da instituição escolar. O insucesso que colocamos nos alunos é de 

facto o insucesso desta instituição que, entre nós, falha em ensinar eficazmente mais de 20% 

dos seus alunos. Face a este insucesso da escola, o movimento defensivo orienta-se para 

excluir todos os que não se integram na norma, ou para criar diferenciações por discriminação 

– por exemplo, remeter para outras instâncias todos os que se afastam da referida norma, ou 

certificar mesmo os que não aprenderam ou aprenderam menos do que seria necessário, ou 

separar grupos de níveis de aprendizagem diferentes (para alguns, que “têm” mais problemas, 

bastam “os mínimos”). 

Na prática, muitas vezes (demasiadas vezes) encaramos a turma como um conjunto em 

que todos são suficientemente semelhantes para que continuemos a poder ensinar como se 

fossem um e a poder utilizar um modelo de ensino centrado na apresentação da matéria. 

Aqueles que têm “sucesso” não precisam muito do professor nem abonam muito acerca do 

sucesso da escola – aos alunos sem “dificuldades” bastaria proporcionar-lhes a informação, 

com ou sem aulas e professores. Os outros, a quem é preciso ensinar de outro modo, muitas 

vezes, saem do grupo-turma ou são encaminhados para outras vias. Assim se reforça o ciclo 

vicioso. Por sua vez, medidas como os apoios educativos, traduzem-se numa generalizada 

persistência do insucesso mesmo dos alunos com acompanhamento desde o 1.º ciclo. 

Está na altura da escola considerar – como faria uma qualquer empresa que se 

confrontasse com tamanho insucesso – que tem um problema e reinventar outros cenários para 

a sua resolução – como organizar-se de outro modo que permita a todos os alunos aprenderem?   

Os cenários a (re)inventar não poderão ser os já vistos e  vivenciados: Porque não deixar 

que uns aprendam só “os mínimos”, ou adquiram só um pseudo-diploma para aceder ao 

mundo do trabalho? Não será a única – ou a melhor – saída? 

Não parece ser assim. Numerosos estudos internacionais – quer os de política educativa, 

quer os que incidem na avaliação dos desempenhos reais – e não só das classificações ou 

diplomas – dos alunos e das escolas – alertam recorrentemente para os problemas agravados de 

exclusão social que o facto de não ter aprendido já está a provocar dramaticamente nas 

sociedades actuais. São já, na sua grande maioria, alfabetizados e escolarizados sem sucesso – 

na realidade, iletrados funcionais e desenraizados sociais – os elementos de todas as bolsas de 

exclusão ou marginalidade das sociedades actuais. 
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Acreditamos que as soluções serão encontradas se um grupo de professores pensar em 

criar uma escola tal como julga que seria melhor, descobrindo processos organizativos 

expeditos e eficientes que rompam com a estrutura escolar a que nos habituámos, i.e., fazer 

tender a afirmação crescente da lógica de projecto curricular contextualizado sobre a lógica 

da administração nacional do currículo. Aquilo que se busca, na gestão autónoma das 

escolas, é simplesmente uma via de maior eficácia e adequação aos públicos. Trata-se de 

equacionar caminhos diferenciados dentro de balizas nacionalmente estabelecidas e 

controladas, que conduzam a um maior sucesso da escola na sua função essencial: conseguir 

que os alunos adquiram as aprendizagens curriculares com uma eficácia aceitável que lhes 

permita assegurar a sua sobrevivência social e pessoal e um nível de pertença e desempenho 

sócio-cultural que permita à sociedade manter-se equilibrada e superar os riscos de ruptura. 

 

Assim, se a escola se define como instituição curricular, o projecto educativo de cada 

escola terá que ser essencialmente um projecto curricular, i.e., de opções quanto às 

aprendizagens (de todo o tipo) que cada escola queira assumir como suas prioridades (dentro 

das balizas do currículo nacional) e quanto aos modos que considera mais adequados para o 

conseguir com sucesso. Que outro conteúdo pode ter um projecto educativo na escola que não 

seja a aprendizagem pretendida, isto é, o currículo? 

A mesma escola que se confrontou com a massificação do acesso à educação, desafio já 

genericamente superado, encontra-se hoje perante uma situação bem mais complexa: a 

premência da subida do nível educativo real das populações. Trata-se, assim, nos nossos dias, 

da necessidade de “massificar o sucesso”, ou seja, garantir a todos uma qualidade educativa 

satisfatória, não podendo mais confinar-se a escola ao papel de assegurar uma socialização de 

base e uma instrução elementar para a maioria, com aprendizagem de melhor nível apenas 

reservada a alguns.  

Em síntese, o grande problema da escola é hoje o de responder satisfatoriamente a todos, 

garantindo-lhes um bom apetrechamento educativo – sendo que esses todos são cada vez mais 

diferentes. 

Trata-se, então, em termos de currículo, de o pensar em termos de um binómio e não 

como um corpo uniforme. Quais são os termos desse binómio? 

� O primeiro elemento prende-se com a dimensão do que é socialmente necessário a todos – as 

aprendizagens essenciais comuns, o core curriculum, o que é socialmente reconhecido 
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como competência(s) indispensável(is) que o aluno deverá adquirir na escola. 

� O segundo termo do binómio refere-se à concretização que cada escola faz desse core 

curriculum, concebendo-o como um projecto curricular seu, pensado para o seu contexto e 

para a aprendizagem dos seus alunos concretos, e incorporando adequadamente as dimensões 

locais e regionais. 

A operacionalização deste binómio – em que cada termo só pode definir-se em 

articulação com o outro – constitui o essencial da gestão curricular. Não pode, evidentemente, 

pensar-se a flexibilização dos currículos das escolas sem ser por referência a um denominador 

comum de aprendizagens a garantir no final, que terá de ser comum, e que deverá ser objecto 

de adequados procedimentos de pilotagem e avaliação externa e interna. 

O que transforma um conjunto de aprendizagens em currículo é a sua finalização, 

intencionalidade, estruturação coerente e sequência organizadora. Sendo cada vez menos 

prescritivo e crescentemente reconstrutivo, o currículo funciona todavia como o marco de 

referência teórico comum a um certo conjunto de situações.  

Por projecto curricular entende-se a forma particular como, em cada contexto, se 

reconstrói e se apropria um currículo face a uma situação real, definindo opções e 

intencionalidades próprias, e construindo modos específicos de organização e gestão 

curricular, adequados à consecução das aprendizagens que integram o currículo para os alunos 

concretos daquele contexto. 

O currículo nacional corporiza um projecto curricular de uma sociedade, nas suas grandes 

linhas. Por sua vez, o projecto curricular que a escola constrói é sempre um currículo con-

textualizado e admite ainda a construção de projectos curriculares mais específicos, que nele se 

integrem adequadamente. 

 

O currículo torna-se projecto curricular quando a escola  assume o seu conjunto de opções 

e prioridades de aprendizagem, delineando os modos estratégicos de as pôr em prática, com o 

objectivo de melhorar o nível e a qualidade da aprendizagem dos seus alunos – quando 

constrói o seu projecto curricular (que é naturalmente o principal conteúdo do seu projecto 

educativo). 

O que equivale a perguntar: O que quer esta escola conseguir, que “rosto” quer ter nas 

aprendizagens que oferece? Que pode e quer a escola decidir para o alcançar? Como? 
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Gerir o currículo ao nível da escola implica, partindo destas questões, construir um 

projecto seu. Implica decidir que ênfases vai a escola atribuir e a que aprendizagens, e porquê? 

Que aspectos  vai deixar na sombra para valorizar outros que considera mais importantes? Que 

competências  prioritárias pretende desenvolver? Como, nas diferentes disciplinas e áreas? Que 

sequência dá às prioridades (por exemplo, nos primeiros três meses, investimento maciço na 

língua materna, no período seguinte reforçar outras áreas)? 

Implica também rentabilizar os recursos e oferecer campos de aprendizagem específicos 

quando julgue adequado e útil. Por exemplo, uma escola poderá decidir oferecer formação 

mais aprofundada na área da Educação Física, se tem recursos para o fazer. Ou apostar no 

ensino de técnicas artesanais em vias de desaparecimento na região. Ou desenvolver ofertas de 

aprendizagem facultativas para aprofundar alguns campos científicos se tem docentes com 

interesse por essas áreas (Física, Astronomia, outras). Ou o ensino de disciplinas da área 

artística: dança, música, teatro, etc. Ou um sem número de opções que só no quadro real de 

cada escola se podem equacionar. 

Em lugar de a escola se gerir administrativamente como uma organização que veicula um 

sistema uniforme, cujas decisões só emanam da cúpula, ela será antes uma organização viva 

capaz de escolher a sua forma de trabalhar própria, embora num quadro referencial nacional 

que tem de ser integrado nas opções do seu projecto educativo/curricular.  

É este o sentido da autonomia da escola – gerir autonomamente o trabalho que realiza e 

pelo qual responde socialmente: a promoção das aprendizagens curriculares. Gestão essa que 

requer iniciativa e responsabilização, bem como a capacidade – e o poder – de avaliar e 

reformular. 

 

Algumas áreas do trabalho da escola propiciam por si situações formativas: por exemplo, 

a preparação do acolhimento de professores em início de carreira, ou a produção e  

organização de materiais curriculares pelos professores (textos para trabalho, bases de dados, 

recolhas de imprensa, glossários temáticos, selecções bibliográficas, materiais experimentais, 

etc.) para as aulas ou outras actividades curriculares da escola, podem constituir excelentes 

situações de interformação.  

 

Currículo e Avaliação 

O processo curricular incorpora em si a dimensão avaliativa. Definidas as metas, as 
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opções que delas decorrem, os procedimentos e estratégias a desenvolver, há que avaliar todo o 

processo: para verificar o que resulta ou não, a adequação das opções ou a necessidade de 

redefini-las, os ajustes a introduzir permanentemente para melhorar a consecução das metas 

visadas. Este é o campo da avaliação curricular – que não se confunde com a avaliação dos 

resultados de aprendizagem dos alunos.  

Todos os processos de gestão em qualquer sector da vida social, privilegiam a avaliação 

como instrumento estratégico fundamental. É a avaliação que permite diagnosticar, prever, 

reformular e reorientar os projectos.  

A avaliação curricular assume uma importância tanto mais acrescida quanto mais 

autónoma for a escola na sua gestão do currículo - reforço dos mecanismos avaliativos locais 

de monitorização do processo. 

São interventores num processo de avaliação curricular em primeiro lugar os próprios 

responsáveis pelas decisões e pelos projectos – campo da auto-avaliação reguladora. São 

também agentes avaliativos, a níveis diversos, todos os parceiros interessados no processo – 

hetero-avaliação.  

Situando-se a gestão curricular no plano das aprendizagens, importa sublinhar que toda a 

avaliação do processo de gestão terá de considerar, como elemento central, o efeito das 

decisões tomadas sobre a qualidade das aprendizagens dos alunos. 

 

Currículo e Diferenciação  

No essencial, diferenciar significa definir percursos e opções curriculares diferentes para 

situações diversas, que possam potenciar, para cada situação, a consecução das aprendizagens 

pretendidas.  

Gerir o currículo pressupõe diferenciar a vários níveis: 

– diferenciar as opções da escola para responder melhor ao seu público; 

– diferenciar os projectos curriculares das turmas ou grupos de alunos para melhorar a 

aprendizagem; 

– diferenciar os modos de ensinar e organizar o trabalho dos alunos para garantir a aprendizagem 

bem-sucedida de cada um. 

A todos estes níveis, requer-se um equilíbrio constante entre o modo de diferenciação que 

se escolhe e a aprendizagem que se quer assegurar. Ou seja, diferenciam-se os   projectos, para  
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que se alcancem melhor as aprendizagens socialmente necessárias, comuns a todos; dife-

renciam-se os métodos pedagógicos e as actividades para corresponder às diferentes vias de 

acesso e pontos de partida dos alunos, para que assim todos eles cheguem a um nível mais 

elevado de aprendizagem.  

Diferenciar é estabelecer diferentes vias – mas não pode ser nunca estabelecer 

diferentes níveis de chegada por causa das condições de partida. Diferenciar também não 

equivale a hierarquizar metas para alunos de grupos diferentes – mas antes tentar, por 

todos os meios, os mais diversos, que todos cheguem a dominar o melhor possível as 

competências e saberes de que todos precisam na vida pessoal e social. 

Currículo e Adequação 

A adequação curricular relaciona-se com a diferenciação, mas associa-se mais 

directamente às características psicológicas dos alunos. Por exemplo, adequar um tema a 

crianças ou a adolescentes significa tratá-lo de forma  a que os sujeitos, num caso e noutro, 

possam compreendê-lo de acordo com os instrumentos de conhecimento de que dispõem. 

Numa perspectiva semelhante, também falamos de adequar o discurso verbal ao tipo de 

interlocutor que temos ou de adequar as metodologias aos interesses dos alunos. 

No essencial, o que está em jogo na adequação é de facto o “role-taking”, isto é, 

colocarmo-nos na posição do outro – o aprendente –, compreender os seus mecanismos 

cognitivos, culturais, afectivos, e investir em opções e estratégias que se enquadrem nesse 

perfil da melhor forma. O que se pretende, mais uma vez, com a adequação, é que a 

aprendizagem pretendida ocorra e seja significativa, faça sentido para quem adquire e 

incorpora. 

Um equívoco muito frequente no discurso sobre a adequação consiste em tentar ir ao 

encontro do que o aluno prefere ou gosta, sem daí extrair nada. Por exemplo, se os interesses 

de uma turma se centram nas tarefas práticas (argumento muito ouvido) oferecem-se-lhe mais 

actividades práticas e evitam-se as supostamente teóricas, porque se considera que os alunos 

“não chegam lá”. Neste caso não se adequa, limita-se, ainda que com as melhores das 

intenções. 

Adequar significaria, nesse caso, construir, a partir das ditas actividades práticas, um 

processo de genuína aprendizagem de outras operações mentais, de tarefas mais 

complexas, de novo conhecimento, quer teórico, quer prático, que produzisse acréscimo de 

competências, e não repetição infrutífera. Adequa-se para ampliar e melhorar, não para 
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restringir ou empobrecer a aprendizagem. 

Currículo e Flexibilização 

Flexibilizar o currículo pode entender-se no sentido de organizar as aprendizagens de 

forma aberta, possibilitando que, num dado contexto (nacional, regional, de escola, de turma) 

coexistam duas dimensões como faces de uma mesma moeda: a clareza e delimitação das 

aprendizagens pretendidas e a possibilidade de organizar de forma flexível a estrutura, a 

sequência e os processos que a elas conduzem.  

Flexibilizar opõe-se a uniformizar segundo um modelo comum e único. Mas não significa 

libertar o currículo de balizas; muito pelo contrário, só é possível flexibilizar dentro de um 

quadro referencial muito claro, definido em função das aprendizagens pessoal e socialmente 

necessárias.  

Decidir o quê? – como? – com quem? 

Gerir o currículo é, essencialmente, tomar decisões quanto ao modo de fazer o que se 

julga mais adequado para produzir a aprendizagem pretendida. Essa tomada de decisão incide 

sobre uma quantidade de aspectos que podemos desmontar na nossa prática diária, mesmo 

quando ela é aparentemente passiva e de mera execução.  

As decisões relativas à gestão curricular incidem sobre:  

1. As ambições da escola: Que pretende esta escola, como escola, alcançar a curto e a médio 

prazo? Que pretende melhorar na sua imagem e no seu serviço? Qual é o “rosto da escola” em 

que ela se quer rever no futuro? 

2. As opções e prioridades: Que áreas vão ser prioritárias na melhoria desejada para a escola e 

para as metas visadas? Como estabelecer essas prioridades em função do tipo de alunos, do 

interesse da comunidade, e da necessidade de garantir a consecução das aprendizagens do 

currículo nuclear (core curriculum) nacional? Em que se vai investir mais numa primeira fase? 

E a seguir? Qual é e o que inclui o projecto curricular da escola, como resultado dessas opções 

e prioridades? Como é que o Projecto Curricular da Escola articula o core curriculum (estabele-

cido a nível nacional) com outros conteúdos por si escolhidos e relevantes naquela 

comunidade? 

3. As aprendizagens: No quadro estratégico das ambições e prioridades definidas para a escola 

no seu todo, como vão os professores organizar-se, nas turmas, para conseguirem melhorar o 

nível e qualidade das aprendizagens (de acordo com as prioridades definidas) daqueles alunos? 



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  11 - Total de páginas: 114 

 

Com que materiais vão trabalhar além do manual, e, no manual, como planeiam ensinar os 

alunos a usá-lo? Que estratégias podem desenvolver em conjunto, preparando-as 

articuladamente entre as várias disciplinas (por exemplo modos de ler um texto, como 

organizar uma síntese, como organizar as tarefas mentais necessárias para resolver um 

problema ou realizar uma tarefa)? Como ajudar os alunos a memorizar e a estudar? 

4. Os métodos: Que decisões metodológicas diferentes tomar para cada turma ou cada grupo de 

alunos para que a sua aprendizagem se maximize? Em que casos e em que momentos, para 

cada turma, dar preferência à actividade grupal, à exposição, à pesquisa? Como organizar cada 

uma destas metodologias, na situação concreta de cada turma, para que os alunos retirem delas 

vantagem? Como fazer para que possam coexistir metodologias diferentes (por exemplo, 

atribuir mais tarefas de pesquisa, com material distribuído, a alunos que já estão à vontade na 

procura de informação, enquanto o professor se ocupa a explicar e apresentar informação 

básica a outro grupo para tarefa idêntica)? 

5. Os modos de funcionamento e organização da escola e das aulas: Que modalidades 

organizativas do trabalho se podem melhorar na escola? Como estruturar tarefas diferenciadas e 

tarefas comuns para responder à diversidade dos alunos? Que funcionamento podem ter os 

conselhos de turma e os conselhos de docentes? Que organização dos tempos lectivos pode ser 

melhor para todas ou algumas turmas?  Em que circunstâncias é melhor estabelecer a aula como 

um fórum, dispondo as mesas em U? Ou não? Quando é melhor organizar pequenos núcleos de 

trabalho para três ou quatro alunos? Com que características e diferenças? Quando optar por 

trabalho de pares? Com que critérios organizar os grupos e os pares, conforme as tarefas? Como 

rentabilizar as aulas em formato expositivo (por exemplo, encarregando alunos de tarefas 

posteriores à exposição: pedir o registo de três ideias principais, o registo de n palavras novas e 

seu significado, pedir para preparar uma questão sobre o que o professor explicou, ou para dizer 

uns aos outros, depois, em pequenos grupos, o que cada um reteve da apresentação do professor 

e/ou as coisas que não percebeu, etc.). 

6. A avaliação do resultado das opções tomadas: Que acham os professores das decisões que 

tomaram acerca das prioridades que estabeleceram, dos métodos que estão a usar, da organiza-

ção da aula que estão a pôr em prática na turma X? Ao fim de um período determinado previa-

mente, e de acordo com indicadores previamente acordados (resultados na avaliação da apren-

dizagem dos alunos, resultado na qualidade do ambiente de trabalho das aulas, no interesse dos 

alunos, no bem-estar dos professores, na opinião dos alunos e dos pais, entre outros) que resul-
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tados há? Quais as práticas que já não são adequadas no momento, quais as que importa 

reforçar, que mudanças na organização face ao percurso já observado?  

7.  A informação e divulgação: Como dar conta deste resultado aos actores e à escola? Como 

informar os colegas, os órgãos de administração e gestão, o público, os outros alunos, os pais 

dos alunos, das formas de trabalho seguidas que têm resultado melhor na turma x ou y 

(situações de divulgação, de debate entre professores, de relato através de jornal ou outras 

modalidades)? 

Até há pouco tempo, o modelo de gestão curricular que se praticava na escola – e que é 

ainda o que subsiste, com os problemas que se conhecem – parecia aceitavelmente eficaz para 

os fins socialmente pretendidos. Mas hoje os sinais de desajuste crescem todos os dias, e 

podem corporizar-se no mal-estar dos professores e escolas e nos dois problemas recorrentes 

do sistema: o insucesso e a indisciplina. Esses são alguns dos indicadores de que estamos 

perante uma situação nova, que exige organizar e gerir de outro modo o currículo escolar, para 

superar esses problemas que, de outro modo, se multiplicam e se auto-alimentam no próprio 

sistema.  

É assim que o currículo escolar tenderá a incluir cada vez mais, por força de pressões 

sociais e dinâmicas históricas, que seria ilusório imaginar que controlamos a partir da escola, 

dois tipos de “conteúdos curriculares”: (1) as competências cognitivas – o conhecimento de 

todo o tipo e os mecanismos que a ele dão acesso e permitem usá-lo, e (2), por outro lado, as 

competências de convivência e colaboração social indispensáveis ao equilíbrio da vida 

colectiva. A consecução destes dois tipos de aprendizagens determinará cada vez mais o 

sucesso dos indivíduos na vida pessoal e social ou a sua exclusão social com todos os custos 

que lhe estão associados. 

Na prática dos docentes e da escola, trata-se de gerir e organizar o currículo, decidindo 

sobre os campos já enunciados e operacionalizando os comos dessas decisões. 

 

Como fazer? (algumas prioridades) 

 

Articulação entre os 3 Ciclos do Ensino Básico 

. Articulação do programa de cada área disciplinar e disciplina, em cada ano, no interior 

de cada ciclo e no conjunto dos 3 ciclos 

Constata-se, na globalidade, a existência de desfasamentos entre os três ciclos do Ensino 
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Básico, bem como a falta de articulação do 1.º ciclo do Ensino Básico com a Educação Pré-

-Escolar - necessidade de uma articulação mais estreita, sobretudo entre ciclos vizinhos (Pré-

Escolar e 1.º ciclo; 1.º e 2.º ciclos; 2.º e 3.º ciclos). 

 

Propostas:  realização de encontros com professores de todos os ciclos, reunião de grupos 

entre ciclos vizinhos, reforço do trabalho em grupo dos docentes, promoção de acções, 

promoção de acções com professores de todos os ciclos, reuniões no início do ano lectivo para 

acertos nas áreas disciplinares. 

 

Dificuldades:   

- falta de estabilidade do corpo docente (apesar dos avanços verificados no último triénio); a 

mobilidade docente implica que num curto espaço de tempo (pensamos nós) se comece de 

novo do ponto zero (tendencialmente), em matéria de articulação.  

- desconhecimento em relação aos currículos e programas dos outros ciclos, o que dificulta a 

articulação quer vertical quer horizontal (entenda-se, dos programas e dos conteúdos 

programáticos). 

 

Para o êxito deste projecto, não é só necessário clarificar conceitos e criar uma linguagem 

comum, há que incentivar os professores a tomarem conhecimento dos programas das outras 

disciplinas, do currículo de cada um dos ciclos do Ensino Básico e mesmo dos currículos 

adjacentes ao Ensino Básico (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e Cur-

rículo do Ensino Secundário). 

 

. Articulação dos programas das várias disciplinas entre si por ano, por ciclo e entre 

ciclos 

 

Propostas: 

− através de um trabalho de cooperação inter-grupos disciplinares (áreas disciplinares) que 

implicaria a análise conjunta dos programas e o despiste dos pontos de convergência, tendo 

como finalidade a adaptação dos programas à realidade local e regional da Escola; 

− assegurando a aquisição de pré-requisitos necessários à aprendizagem subsequente, de uma 

forma gradual, evitando descontinuidade ou repetições desnecessárias; 

− através de uma maior exigência, a nível do 1.º ciclo, sobretudo na aquisição e desenvolvimento 
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de competências indispensáveis à transição para o 2.º ciclo, a salientar, a leitura, a produção 

escrita e interpretação do texto; 

− resolvendo o desconhecimento por parte dos professores dos vários conteúdos programáticos 

de outras disciplinas a partir de reuniões de trabalho para a reflexão dos temas a trabalhar de 

forma articulada; 

− constituindo a preparação do início do ano lectivo um espaço aberto para confrontação de 

projectos e ideias. 

− possibilitando a movimentação de professores entre os 3 ciclos do Ensino Básico, 

nomeadamente para apoios educativos; 

− constituindo equipas multidisciplinares (situação, por enquanto, utópica) que acompanhem o 

desenvolvimento dos alunos desde o Pré-escolar até ao final do Ensino Básico;  

 

Dificuldades:   

- a dificuldade na articulação horizontal (especialmente ao nível do 3.º ciclo), sendo a 

extensão dos programas muitas vezes invocada para limitar a interdisciplinaridade. 

-  repetição de conteúdos e lacunas - alguns exemplos: 

− os conteúdos repetem-se no 1.º ciclo na área de Estudo do Meio; 

− na disciplina de Inglês, repetem-se os conteúdos no 2.º e 3.º ciclos; 

− em Educação Física repetem-se ao longo dos 3 ciclos; 

− o mesmo sucede nas disciplinas de Matemática, Físico-Química e Educação Visual, 

no 3.º ciclo; 

− há matérias do 8.º ano de Ciências Naturais que necessitam de conhecimentos do      

9.º ano da disciplina de Físico-Química;  

− repetição dos conteúdos temáticos das disciplinas de Ciências da Natureza, Ciências 

Naturais e Físico-Química; 

− repetição de conteúdos nos 7.º e 8.º anos na disciplina de Língua Portuguesa (notícia, 

carta, anúncio publicitário...); 

− repetição de conteúdos de Geometria em Matemática e EVT/EV; 

− os manuais de 7.º e 8.º anos de Língua Portuguesa contêm textos cujo grau de 

dificuldade (extensão, vocabulário ...) não se articula com os do 2.º ciclo; 
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− os programas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira não estão articulados. As 

gramáticas das Línguas Estrangeiras exigem como pré-requisitos o conhecimento de 

gramática de Língua Materna que, efectivamente, os alunos não vão dominando na 

mesma progressão até ao 9.º ano. 

 

. Articulação dos objectivos de ciclo, organização das aprendizagens e metodologias do 

trabalho docente 

 

Propostas:  

- no que concerne à relação com a Educação Pré-Escolar, ela deve efectuar-se essencialmente 

com o 1.º ciclo. Há, normalmente, um desfasamento que não deveria existir entre estes dois 

níveis de ensino, que poderá ser minorado mediante uma articulação sistematizada entre 

ambos. Deu-se um passo importante com a definição das “orientações curriculares”, onde se 

aponta para essas articulações, quer ao nível das áreas, quer ao nível dos conteúdos. 

É importante haver um conhecimento mútuo para que não existam contradições ao nível 

das atitudes nem ao nível da relação com os pais e com a comunidade em geral. A relação da 

Educação Pré-Escolar com o Básico pode assentar na realização/participação em actividades 

pedagógicas e lúdicas que deverão constar do plano anual de actividades da Escola. 

Algumas medidas: 

− a realização do processo individual do aluno na Educação Pré-Escolar; 

− reunião dos professores da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo, no decorrer de 

cada ano lectivo; 

−  a formação contínua conjunta, intercâmbios em actividades comuns (por 

exemplo visitas e pequenos períodos de permanência junto de alunos do Ensino 

Básico, desenvolvendo actividades em conjunto) e a rentabilização de recursos 

humanos, materiais e espaços físicos. 

Já a articulação do 3.º ciclo com o Ensino Secundário se torna bastante mais complicada 

dado que se trata de níveis de ensino muito diferentes, com objectivos e filosofia diversos: 

enquanto o Básico é obrigatório e para todos, o Secundário é ainda (por inércia da ambição 

nacional) facultativo e selectivo.  

A sua relação passa pelo intercâmbio de informações sobre as características deste nível 

de ensino, trocas de experiências entre os alunos, debates e implementação de Centros de 
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Orientação Escolar. 

 

. Exclusão escolar e diversidade de respostas/alternativas curriculares: Percursos 

Curriculares Alternativos, Cursos de Educação e Formação, Cursos Profissionais,  

apoios educativos, etc. 

A Escola deve oferecer respostas cada vez mais diferenciadas a uma população escolar 

que também é cada vez mais heterogénea. Assim, percursos curriculares alternativos, cursos de 

dupla certificação (cursos de educação e formação e cursos profissionais) e salas de estudo, 

projectos de salas de apoio, clubes, ateliers diversos ... devem ser uma realidade na Escola.  

 

.Lógica de progressão/retenção por ciclo ou por ano subjacente à organização das 

aprendizagens 

- A retenção ao longo do 1.º ciclo (pesem embora algumas opiniões discordantes) não deverá 

ser encarada como uma medida punitiva, mas antes como uma possibilidade de aquisição, por 

parte do aluno, dos requisitos elementares para a prossecução dos estudos. Quanto mais 

precoce for essa retenção, maiores as possibilidades de sucesso escolar ao longo de toda a 

escolaridade obrigatória.  

- Também a nível do 2.º e 3.º ciclos a retenção deve processar-se por anos e sempre que se 

verifique igualmente a falta de pré-requisitos a um normal prosseguimento, criando as condi-

ções para que os planos de recuperação possam ser implementados e reavaliados.  

 

 

. Correspondência do tipo de aprendizagens, instrumentos de registo e modalidades de 

avaliação 

 

. Clarificação do que se pretende: Competências fundamentais /Aprendizagens 

nucleares/Núcleos essenciais nas disciplinas e nas áreas não disciplinares 
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   ESTRUTURAS CURRICULARES 

PRÉ-ESCOLAR - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

  
Áreas de Conteúdo Domínio 

Carga 
horária 

semanal 

Formação Pessoal e Social   

Expressão Motora 

Expressão Dramática 

Expressão Plástica 

Expressão Musical 

Linguagem oral e abordagem à escrita 

Expressão e Comunicação 

Matemática 

Componente 
pedagógica 

Conhecimento do Mundo   

25 horas 

Componente de 
prolongamento de 

horário 

Rotinas e jogo (de acordo com o plano a definir pelo(a) educador(a), segundo as orientações 
do Conselho de Docentes do Pré-Escolar) 

17,5 horas 

        

Carga horária semanal (em horas) DESENHO CURRICULAR DO 1.º CICLO - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 
1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

Língua Portuguesa 8 8 8 8 

Matemática 7 7 7 7 

Estudo do Meio 5 5 5 5 

Expressões Artísticas 1 1 1 1 

Expressões Físico-motoras 1 1 1 1 

  

Áreas 
curriculares 
disciplinares 

Total (Áreas Curriculares Disciplinares) 22 22 22 22 

Área de Projecto 1 1 1 1 

Estudo Acompanhado 1 1 1 1 

Formação Cívica 1 1 1 1 

Áreas 
curriculares não 

disciplinares 

Total (Áreas Curriculares Não Disciplinares) 3 3 3 3 

Total (componentes obrigatórias) 25 25 25 25 

Ed.Moral e Religiosa 1 1 1 1 
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Componentes 
facultativas 

Actividades de enriquecimento (a) 

        



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  18 - Total de páginas: 114 

 

 

Desenho Curricular do 2. ciclo (Decreto-Lei n.º 6/ 2001, de 18 de Janeiro, rectificado 

pela Declaração de Rectificação n.º 4-A/ 2001, de 28 de Fevereiro) 

 

Carga horária semanal 

5.º Ano 6.º Ano 
DESENHO CURRICULAR DO 2.º CICLO - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA  

ANO LECTIVO 2008/2009  

minutos x 90 min. minutos x 90 min.

Língua Portuguesa 90+90 2 90+90+45 2,5 

Língua Estrangeira 90+45 1,5 90+45 1,5 

História e Geografia de Portugal 90+45 1,5 90+45 1,5 

Total (Área das Línguas e Estudos Sociais) 450 5 495 5,5 

Matemática 90+90+45 2,5 90+90+45 2,5 

Ciências da Natureza 90 1 90 1 

Total (Área de Matemática e Ciências) 315 3,5 315 3,5 

Educação Visual e Tecnológica 90+90 2 90+90 2 

Educação Musical 90 1 90 1 

Total (Área de Educação Artística e Tecnológica) 270 3 270 3 

  

Áreas curriculares 
disciplinares 

Educação Física 90+45 1,5 90+45 1,5 

Área de Projecto 90 1 90 1 

Estudo Acompanhado 90+45 1,5 90 1 

Formação Cívica 45+45 1 45+45 1 

Áreas curriculares 
não disciplinares 

Total (Áreas Curriculares Não Disciplinares) 315 3,5 270 3 

Total (componentes obrigatórias) 1485 16,5 1485 16,5 

Ed.Moral e Religiosa 45 0,5 45 0,5 

Máximo Global 1530 17 1530 17 
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Actividades de enriquecimento (a) 

        
 

- A carga horária semanal refere-se a tempo útil de aula e está organizada em períodos de 

90 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um carácter indicativo. 

Em situações justificadas, a escola poderá propor uma diferente organização da carga 

horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar os totais por área curricular e ciclo, 

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. 

- A leccionação de Educação Visual e Tecnológica estará a cargo de dois professores. 

- As áreas curriculares não disciplinares devem ser desenvolvidas em articulação entre si e 

com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as 

tecnologias da informação e da comunicação e constar explicitamente do projecto 
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curricular de turma. A área de projecto e o estudo acompanhado são assegurados por 

equipas de dois professores da turma, preferencialmente de áreas científicas diferentes. 

Desenho Curricular do 3.º ciclo (Decreto-Lei n.º 6/ 2001, de 18 de Janeiro, rectificado 

pela Declaração de Rectificação n.º 4-A/ 2001, de 28 de Fevereiro) 

Carga horária semanal 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 
DESENHO CURRICULAR DO 3.º CICLO - DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA     

ANO LECTIVO 2008/2009 

minutos x 90 min. minutos x 90 min. minutos x 90 min. 

Língua Portuguesa 90+90 2 90+90 2 90+90 2 

Língua Estrangeira I 90+45 1,5 90+45 1,5 90+45 1,5 

Língua Estrangeira II 90+45 1,5 90+45 1,5 90 1 

Total (Línguas Estrangeiras) 270 3 270 3 225 2,5 

História 90 1 90+45 1,5 90+45 1,5 

Geografia 90 1 90 1 90 1 

Total (Ciências Humanas e Sociais) 180 2 225 2,5 225 2,5 

Matemática 90+90 2 90+90 2 90+90 2 

Ciências Naturais 90 1 90 1 90 1 

Físico-Química 90 1 90 1 90+45 1,5 

Total (Ciências Físicas e Naturais) 180 2 180 2 225 2,5 

Educação Visual a) 90 1 90 1 

Oferta da Escola a) 

Educação Tecnológica a) 
90 1 90 1 

90+45 1,5 

Educação Física 90+45 1,5 90+45 1,5 90+45 1,5 

Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação - - - - 90 1 

  

Áreas 
curriculares 
disciplinares 

Total (Áreas Curriculares Disciplinares) 1305 14,5 1350 15 1395 15,5 

Área de Projecto 90 1 90 1 90 1 

Estudo Acompanhado 90 1 90 1 45 0,5 

Formação Cívica 90 1 45 0,5 45 0,5 

Áreas 
curriculares 

não 
disciplinares 

Total (Áreas Curriculares Não Disciplinares) 270 3 225 2,5 180 2 

Total (componentes obrigatórias) 1575 17,5 1575 17,5 1575 17,5 

Ed.Moral e Religiosa 45 0,5 45 0,5 45 0,5 

Máximo Global 1620 18 1620 18 1620 18 
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Actividades de enriquecimento (b) 

  

a) Nos 7.º e 8.º anos, os alunos têm Educação Visual ao longo do ano lectivo e, numa organização equitativa ao longo de cada ano, 
uma outra disciplina de Educação Artística (oferta da Escola: Oficina de Teatro e Música) e Educação Tecnológica. No 9.º ano, os 
alunos escolhem livremente uma única disciplina, entre as que são oferecidas nos domínios artístico e tecnológico. 

  b) Ver Actividades de Enriquecimento Curricular 

 

-A carga horária semanal refere-se a tempo útil de aula e está organizada em períodos de 

90 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um carácter indicativo. 
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Em situações justificadas, a escola poderá propor uma diferente organização da carga 

horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar os totais por área curricular e ciclo, 

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade. 

-  A escola oferece a seguinte disciplina da área da Educação Artística: Teatro. 

- As áreas curriculares não disciplinares devem ser desenvolvidas em articulação entre si e 

com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as 

tecnologias da informação e da comunicação e constar explicitamente do projecto 

curricular de turma. A área de projecto e o estudo acompanhado são assegurados por um 

único docente. 

 
Desenho Curricular da Turma de Percurso Curricular Alternativo   

 Carga Horária 
Tipo de Formação Designação das Disciplinas/Áreas Disciplinares 

Blocos Distribuição semanal 

Língua Portuguesa 2 
1 + 0,5 + 0,5      (c/possibilidade de 
recorrer a BE//CRE 

Inglês 1,5 1 + 0,5          

O Homem e o Ambiente 3 

1 (Amb. Nat.) + 1 (Amb. Soc.) + 
1(Amb. Nat./Amb. Soc.) 
Obs.: Esta área disciplinar é leccionada 
por dois professores, devendo os dois 
professores leccionar, 
obrigatoriamente, 1 bloco em conjunto 
e um bloco em separado. 

Matemática 2 
1 + 0,5 + 0,5        (c/ a possibilidade de  
recorrer ao Laboratório de Matemática) 

Educação Física 1,5 1 + 0,5 

Formação Cívica 1 0,5 + 0,5 

 
 
 
 
 

Escolar 

Área de Projecto 1 
1 
Obs.: Esta área disciplinar é leccionada 
por dois professores. 

    

Formação Técnica: 

Artes Decorativas; Madeiras/Electricidade;   

 

      3 

1+1+1  
Obs.: Esta área disciplinar é leccionada 
por dois professores 

Introdução às Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

1 1 

 
 
 

Artística,  
Vocacional 

 

Teatro 1 1 

    

 Total Global da Carga Horária Semanal 17  
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Desenho Curricular (Currículo Individual Especializado)  - 2.º Ciclo 

 Carga Horária 
Tipo de Formação Designação das Disciplinas/Áreas Disciplinares 

Blocos Distribuição semanal 

Desenvolvimento da Expressão Oral e Escrita 
TIC 

4 1 + 1 + 1+ 1 

Formação Cívica 1 0,5 + 0,5 

Educação Musical 1 1 

Desenvolvimento de Autonomias 3 1 + 1 + 1 

Educação Física 1 1 

Actividades da Vida Diária 1,5 1 + 0,5 

Área de Informática e Projecto 1 1 

 
 
 
 
 

Escolar 

Tutoria 0,5 0,5 

 Educação Visual e Tecnológica 2 1 + 1 

    

Têxteis 1 1  
 
 

Artística,  
Vocacional 

Jardinagem 1 1 

 Total Global da Carga Horária Semanal 17  

 
Desenho Curricular (Currículo Individual Especializado)  - 3.º Ciclo 

 Carga Horária 
Tipo de Formação Designação das Disciplinas/Áreas Disciplinares 

Blocos Distribuição semanal 

Desenvolvimento da Expressão Oral e Escrita 
TIC 

4 1 + 1 + 1+ 1 

Formação Cívica 0,5 0,5  

Área de Projecto 1 1 

Educação Tecnológica/ Teatro 1 1 

Desenvolvimento de Autonomias 2 1 + 1 

Iniciação ao Inglês 1 1 

Educação Física 1 1 

Educação Visual 1 1 

 
 
 
 
 

Escolar 

Área de Informática e Projecto 1 1 

 Tutoria 0,5 0,5 

    

Têxteis 1 1 

PIT 2,5 1 + 1 + 0,5 

 
 
 

Artística,  
Vocacional 

 
Jardinagem 1 1 

 Total Global da Carga Horária Semanal 17,5  
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ESTRUTURA CURRICULAR PIEF – 2.º CICLO 
 

Carga horária 
Componentes 
Curriculares 

Áreas de 
Competência 

Domínios / 
Unidades de 
Educação e 
Formação 

Blocos Minutos 

Expressão 
da 

avaliação 

Comunicar em Português 2 90+45+45 
Línguas, cultura e 
comunicação 

Comunicar em Língua 
Estrangeira 

1 90 

Matemática e Realidade Matemática e Realidade 2 90+45+45 

Formação Sócio-
cultural 

Meio Físico e Social Mundo e Ambiente 2 90+90 

Educação Artística 2 90+90 

Expressões 

Saúde e Desporto 1 90 

Q
ua

nt
it

at
iv

a 

Formação Vocacional 0,5 45 Formação Vocacional 
e Artística 

Experimentação 
Vocacional / Prática em 
Contexto de Trabalho 
e/ou Comunitário Formação prática1 2 2 90+90 

Atelier de Informática e Projecto 3 90+90+90 

Q
ua

li
ta

ti
va

 

 
Componente de complemento curricular3: 

Desenvolvimento Social e Pessoal 0,5 45 
Informação 
Qualitativa 

Total Global da Carga Horária Semanal 16 
  

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 De acordo com as preferências manifestadas e as necessidades formativas dos jovens, dentro das ofertas e 
recursos locais 

2
 Podendo ser ajustado de acordo com as necessidades de integração dos jovens e com as ofertas e recursos 
locais, no âmbito do Plano de Educação e Formação (PEF) 

3
 A desenvolver por Técnico/a de Intervenção Local 
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ESTRUTURA CURRICULAR PIEF – 3.º CICLO 
 

Carga horária 
Componentes 
Curriculares 

Áreas de 
Competência 

Domínios / 
Unidades de 
Educação e 
Formação 

Blocos Minutos 

Expressão 
da 

avaliação 

Comunicar em Português 2 90+45+45 
Línguas, cultura e 
comunicação 

Comunicar em Língua 
Estrangeira 

1 90 

Matemática e Realidade Matemática e Realidade 2 90+45+45 

Formação Sócio-
cultural 

Meio Físico e Social Mundo e Ambiente 2 90+90 

Educação Artística 2 90+90 

Expressões 

Saúde e Desporto 1 90 

Q
ua

nt
it

at
iv

a 

Formação Vocacional 0,5 45 Formação Vocacional 
e Artística 

Experimentação 
Vocacional / Prática em 
Contexto de Trabalho 
e/ou Comunitário Formação prática4 4 5 90+90 

Atelier de Informática e Projecto 3 90+90+90 

Q
ua

li
ta

ti
va

 
 
Componente de complemento curricular6: 

Desenvolvimento Social e Pessoal 0,5 45 
Informação 
Qualitativa 

Total Global da Carga Horária Semanal 18 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 De acordo com as preferências manifestadas e as necessidades formativas dos jovens, dentro das ofertas e 
recursos locais 

5
 Podendo ser ajustado de acordo com as necessidades de integração dos jovens e com as ofertas e recursos 
locais, no âmbito do Plano de Educação e Formação (PEF) 

6
 A desenvolver por Técnico/a de Intervenção Local 
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CURSO TIPO 2 – COZINHA 

 
 
 

Curso de Educação e Formação, Tipo 2 - Cozinha 

   Carga Horária 

Disciplinas Blocos Minutos 

Língua Portuguesa 2 90+90 

Língua Estrangeira-Inglês 2 90+90 

TIC 1 90 

Cidadania e Mundo Actual 2 90+90 

Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho 0,5 45 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 F

or
m

aç
ão

 
S

oc
io

cu
ltu

ra
l 

Educação Física 1 90 

Matemática Aplicada 2 90+90 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 F

or
m

aç
ão

 
C

ie
nt

ífi
ca

 

Ciências Naturais 1,5 90+45 

Serviço de Cozinha 3 90+90+45+45 

Confecção e Apresentação 
de Pratos 3,5 90+90+90+45 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 

F
or

m
aç

ão
 

T
ec

no
ló

gi
ca

 

Confecção e Apresentação 
de Sobremesas 2,5 90+90+45 

Total Global da Carga Horária Semanal 21   
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CURSO TIPO 2 – MANUTENÇÃO EM CAMPOS DE GOLFE 

 

DESENHO CURRICULAR  

Componentes 
de Formação  

Áreas de 
Competência  

Domínios de Formação 

Unidades de Formação  1º ano 
Horas/blocos  

2ºAno 
Blocos 

Língua Portuguesa 96 64 64 

Língua  Estrangeira - Inglês  96 64 64 

Línguas, Cultura e 
Comunicação  

Tecnologias de Informação 
e Comunicação 

48 32 32 

Cidadania e Mundo Actual  96 64 64 

Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho  

24 16 4 

SÓCIO-
CULTURAL 

Cidadania e Sociedade 

Educação Física  48 32 32 

Matemática Aplicada  99 66 76 
CIENTÍFICA Ciências Aplicadas  

Ciências Naturais 72 48 32 

Manutenção de Jardins  127,5 85 52 

Infra-Estruturas Básicas e 
Paisagísticas do Campo de 

Golfe 
148,5 99 84 TECNOLÓGICA Tecnologias 

Específicas  

Manutenção do Campo de 
Golfe 

148,5 99 93 

 
Total Contexto Escolar 

    

PRÁTICA Estágio em Contexto de Trabalho 

Estágio em Contexto de Trabalho     210h 
140bl 

Total  1003,5 h 669 
bl 

737 bl 

Total (2 anos)  2109horas (1406bl)  
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CURSO TIPO 2 – JARDINAGEM E ESPAÇOS VERDES 
 
 
 

DESENHO CURRICULAR  

Componentes 
de Formação  

Áreas de 
Competência  

Domínios de Formação 

Unidades de Formação  1º ano 
Horas/blocos  

2ºAno 
Blocos 

Língua Portuguesa 96 64 64 

Língua  Estrangeira - Inglês  96 64 64 

Línguas, Cultura e 
Comunicação  

Tecnologias de Informação e 
Comunicação 48 32 32 

Cidadania e Mundo Actual  96 64 64 

Higiene, Saúde e Segurança no 
Trabalho  24 16 4 

SÓCIO-
CULTURAL 

Cidadania e Sociedade 

Educação Física  48 32 32 

Matemática Aplicada  120 80 62 
CIENTÍFICA Ciências Aplicadas  

Ciências Naturais 72 48 32 

Manutenção de Jardins e 
Relvados 

153 102 92 

Infra-Estruturas Básicas e 
Paisagísticas de Jardins 127,5 85 68 TECNOLÓGICA Tecnologias 

Específicas  

Instalação de Jardins e 
Relvados 

127,5 85 80 

 
Total Contexto Escolar 

    

PRÁTICA Estágio em Contexto de Trabalho 

Estágio em Contexto de Trabalho     210h 
140bl 

Total  1008 h 672 
bl 

734 bl 

Total (2 anos)  2109horas (1406bl)  
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CURSO TIPO 3 - COZINHA 

 
 

DESENHO CURRICULAR  

Componentes 
de Formação  

Áreas de 
Competência  

Domínios de Formação    

Língua Portuguesa  45 h  30 bl  

Língua Estrangeira – Inglês  45 h  30 bl  
Línguas, 
Cultura e 

Comunicação  

Tecnologias de Informação e 
Comunicação  

21 h  14 bl  

Cidadania e Mundo Actual  21 h  14 bl  

Higiene, Saúde e Segurança 
no Trabalho  

30 h  20 bl  

SÓCIO-
CULTURAL 

Cidadania e 
Sociedade  

Educação Física  30 h  20 bl  

Matemática  45 h  30 bl  
CIENTÍFICA Ciências 

Aplicadas 
Ciências Naturais  21 h  14 bl  

Serviço de Cozinha 235,5 h  157 bl  

Confecção e Apresentação 
de Pratos  

300 h  200 bl  TECNOLÓGICA 

 

Tecnologias 
Específicas  

   Confecção e Apresentação 
de Sobremesas 

196,5 h  131 bl  

Total Contexto Escolar  990 h  660 bl  

PRÁTICA  Estágio em Contexto de Trabalho  

     210 h  140 bl  

TOTAL    1200 h  800 bl  
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CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO, VARIANTE  
COZINHA/PASTELARIA 

 

 
 

Curso Profissional de Técnico de Restauração, variante de Cozinha/Pastelaria 

   Carga Horária 

Disciplinas Blocos Minutos 

Português 2 90+90 

Inglês 1,5 90+45 
Língua Estrangeira I / II 

Francês 1,5 90+45 

Área de Integração 1,5 90+45 

TIC 1 90 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 F

or
m

aç
ão

 
S

oc
io

cu
ltu

ra
l 

Educação Física 1 90 

Economia 1,5 90+45 

Matemática 1,5 90+45 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 

F
or

m
aç

ão
 

C
ie

nt
ífi

ca
 

Psicologia 1 90 

Tecnologia Alimentar 1,5 90+45 

Gestão e Controlo 1,5 90+45 

Comunicar em Inglês 1,5 90+45 

C
om

po
ne

nt
e 

de
 

F
or

m
aç

ão
 T

éc
ni

ca
 

Serviços de Cozinha/Pastelaria 5 90+90+90+90+45+45 

Total Global da Carga Horária Semanal 19   
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Organização das Turmas  

A organização e constituição das turmas em todos os níveis de escolaridade obedece aos 

seguintes critérios:  

a) Homogeneidade etária, à excepção do pré-escolar  

b) Heterogeneidade social e cultural;  

c) Sequencialidade do grupo – turma;  

d) Distribuição de alunos com retenção  

1. Na organização de turmas do 1.º ciclo considera-se, ainda, a homogeneidade de níveis 

de aprendizagem, salvo indicação contrária por decisão do Conselho de Docentes, sob 

proposta fundamentada do professor titular de turma.  

2 Os docentes titulares de turma do 4.º ano devem indicar, por escrito e de forma 

fundamentada, no final do ano lectivo, a distribuição dos alunos retidos. Contudo, deve-se 

evitar uma grande concentração destes alunos na mesma turma.  

3 Os alunos que frequentaram a mesma turma, no 1.º ciclo do Ensino Básico, devem iniciar 

o 2.º ciclo juntos, salvo indicação contrária do professor titular de turma.  

4. Para a constituição de turmas dos 1.º e 5.º anos terá que haver um trabalho de articulação 

entre os professores titulares de grupo – turmas do pré – escolar com os professores do 1.º 

ano e do 4.º ano com a equipa de constituição de turmas do 2.º ciclo, respectivamente.  

5 As turmas a transitar do 1.º ciclo para o 2.º ciclo devem vir acompanhadas de 

informações relativas ao perfil de cada um dos alunos, nomeadamente sobre o rendimento 

escolar e o comportamento, necessidades de apoio, enquadramento familiar e outros 

considerados pertinentes.  

6. Para a organização das turmas numa perspectiva de continuidade das mesmas, dever-se-

ão considerar as indicações expressas nas actas dos Conselhos de Turma e de Ano, bem 

como relatórios de acompanhamento dos apoios, do psicólogo e outros técnicos da área de 

saúde, desde que devidamente fundamentadas.  

Considerando o espaço útil das salas de aula da escola – sede e de modo a garantir as 

condições mínimas para a relação pedagógica de qualidade, as turmas dos 2.º e 3.º ciclo 

não devem ter mais que 24 alunos.  
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Critérios de distribuição de serviço docente / distribuição de turmas  

A distribuição de serviço docente são considerados os seguintes critérios:  

a) Privilegiar o princípio da continuidade pedagógica, isto é, possibilitar a cada professor o 

acompanhamento dos seus alunos ao longo dos diferentes anos de escolaridade do mesmo 

ciclo, desde que não haja motivos que aconselhem o contrário;  

b) Reduzir o número de turmas atribuídas a cada professor;  

c) Atribuir as mesmas turmas a um mesmo grupo de professores (equipas educativas);       

d) Manter a Direcção de Turma ao longo de cada ciclo de estudos, desde que não existam 

motivos de ordem legal ou outros que o impeçam ou desaconselhem. 

 

Organização e gestão de horários dos alunos  

- Evitar ultrapassar 4 blocos (90 minutos) por dia no horário dos alunos (2.º e 

3.º Ciclo); 

- Libertar as tardes de 4.ª feira e 6.ª feira -  actividades de enriquecimento 

curricular, reuniões de departamento curricular, reuniões de conselhos de 

turma, etc; 

- Libertar a tarde de 6.ª feira – Cursos de Educação e Formação e Curso 

Profissional; 

- Observação do número mínimo de docentes por Conselho de Turma. 

 

OCUPAÇÃO DOS TEMPOS ESCOLARES 

 

 
 
A - ENQUADRAMENTO 
 
O Despacho n.º 19117/2008, de 17 de Julho determina, no seu Art.º 13.º, a obrigatoriedade 

de elaboração e aprovação de um plano anual de distribuição de serviço docente destinado 

a assegurar a ocupação plena dos alunos dos ensinos básico e secundário, durante o seu 

horário lectivo, na situação de ausência temporária do docente titular de turma/disciplina, 

cuja existência será dada a conhecer aos pais e encarregados de educação. 
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O presente plano foi concebido com referência aos seguintes pontos do Art.º 13.º do 

diploma supra identificado: 

 

 

 

B. OPERACIONALIZAÇÃO. PROCEDIMENTOS A OBSERVAR NA 

SUBSTITUIÇÃO DE DOCENTE TITULAR DE TURMA/ DISCIPLINA  

A ausência do docente titular de turma/ disciplina às actividades lectivas programadas pode 

ser colmatada recorrendo a um dos seguintes mecanismos de substituição de acordo com as 

seguintes prioridades:  

 

PRÉ – ESCOLAR 

 

O educador titular de turma, em situação de falta, será substituído: 

1.º  -  Por docente sem componente lectiva, em exercício de funções no Agrupamento, que 

detenha habilitação adequada (aplica-se o procedimento referido em B2 definido para o 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, caso seja previsível o dia de 

ausência)7. 

                                                 
7 Situação não aplicável este ano lectivo, por inexistência de docentes sem componente lectiva. 
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2.º  -  Pelo Vice-Presidente do Conselho Executivo do Grupo de Recrutamento 100 Pré-

escolar adequada (aplica-se o procedimento referido em B2 definido para o 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e ensino secundário, caso seja previsível o dia de ausência). 

3.º  -  Pelo Vice-Presidente do Conselho Executivo do Grupo de Recrutamento 110 – 1.º 

Ciclo (aplica-se o procedimento referido em B4 definido para o 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e ensino secundário, caso seja previsível o dia de ausência)8. 

4.º - Pelos docentes afectos às actividades de Apoio Educativo ou Ensino Especial, nos 

estabelecimentos onde os houver, mas só quando estiverem em funções nesse 

estabelecimento no momento da ausência do docente titular de turma (aplicam-se os 

procedimentos referidos em B2 ou B4 definidos para o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e ensino secundário, conforme os casos, quando é previsível o dia de ausência). 

5.º - Pela Auxiliar de Acção Educativa que assegura a guarda das crianças, durante o 

período da manhã no primeiro dia. Durante os restantes períodos, as crianças inscritas nas 

actividades da componente de apoio à família permanecerão no Jardim de Infância, ficando 

as restantes crianças ao cargo das respectivas famílias. 

 
 
1.º CICLO 

 

O professor titular de turma, em situação de falta, será substituído: 

1.º - Pelos docentes sem componente lectiva, em exercício de funções no Agrupamento, 

que detenham habilitação adequada (aplica-se o procedimento referido em B2 definido 

para o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, caso seja previsível o dia 

de ausência)¹. 

2.º  -  Pelo Vice-Presidente do Conselho Executivo do Grupo de Recrutamento 110 – 1.º 

Ciclo (aplica-se o procedimento referido em B2 definido para o 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e ensino secundário, caso seja previsível o dia de ausência)9. 

3.º  -  Pelo Vice-Presidente do Conselho Executivo do Grupo de Recrutamento 100 Pré-

escolar (aplica-se o procedimento referido em B4 definido para o 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e ensino secundário, caso seja previsível o dia de ausência). 

                                                 
8 Situação não aplicável este ano lectivo (a Vice-Presidente do Conselho Executivo assegura a docência das disciplinas  
Comunicar em Português, Matemática e Realidade e Atelier de Informática e Projecto da Turma PIEF). 
 
9 Situação não aplicável este ano lectivo (a Vice-Presidente do Conselho Executivo assegura a docência das disciplinas  
Comunicar em Português, Matemática e Realidade e Atelier de Informática e Projecto da Turma PIEF). 
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4.º - Pelos professores afectos às actividades de Apoio Educativo ou Ensino Especial, nos 

estabelecimentos onde os houver, mas só quando estiverem em funções nesse 

estabelecimento no momento da ausência do professor titular de turma (aplicam-se os 

procedimentos referidos em B2 ou B4 definidos para o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e ensino secundário, conforme os casos, quando é previsível o dia de ausência). Pelos 

professores de Apoio Educativo quando o docente titular estiver a faltar de dois a cinco 

dias, independentemente de estar em funções ou não, no estabelecimento de ensino. 

5.º - Nos estabelecimentos de ensino onde for possível, os alunos serão distribuídos pelas 

outras salas/turmas. 

 

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO / ENSINO SECUNDÁRIO 

 

B1. 1.ª Prioridade – Permuta 

 

1. A permuta é a forma preferencial de substituição do professor ausente, consistindo na 

troca de aulas, de diferentes disciplinas/ áreas curriculares, entre docentes da mesma turma, 

pelo que depende de acordo prévio. 

2. Para tal, os professores envolvidos preenchem o formulário existente para o efeito  e que 

se encontra disponível na plataforma Moodle da Escola, que deve ser entregue ao Conselho 

Executivo, com a antecedência mínima de dois dias úteis relativamente à data da primeira 

troca. 

3. Não serão autorizadas permutas de serviço docente que impliquem que os alunos 

tenham, no mesmo dia, mais de um bloco (90 minutos) da mesma disciplina. 

4. A concretização da permuta de aulas, pelos dois professores envolvidos, terá de ocorrer 

no período máximo de 2 semanas. 

5. Os professores envolvidos serão responsáveis por informar o grupo turma da troca 

acordada, com a antecedência mínima de dois dias úteis relativamente à data da primeira 

troca, para que os alunos sejam portadores do material didáctico necessário às actividades 

lectivas. 

6. Em situação de permuta, não haverá lugar à marcação de falta ao professor substituído. 

7. O professor substituto sumaria, com a indicação expressa no início do sumário da 

situação de “Permuta”, assina, marca as faltas aos alunos ausentes e identifica a disciplina 

trocada (na coluna da disciplina, entre parêntesis, por baixo da disciplina substituída), 
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numerando a lição de forma a seguir a numeração da última aula por si leccionada, 

no Registo Diário (Livro de Ponto) da respectiva turma, contando assim como aula dada.   

DISCIPLINA HORA SUMÁRIO FALTAS 

ALUNOS 

N.º 

RUBRICA 

DO 

DOCENTE 

 

Matemática  

(Francês) 

 

Lição n.º   

54/55 

 

 

10.15 

“Permuta” 

 

(Descrição do sumário) 

    2, 11,15 

 

 

    2 

 

 

Maria Correia 

 

8. Uma vez assumida pelo docente substituto a aula de PERMUTA e se verifique a sua 

ausência a essa aula, ser-lhe-á marcada a(s) falta(s) correspondente(s).   

 

 

B2. 2.ª Prioridade – SUBSTITUIÇÃO POR DOCENTE DO QUADRO COM 

FORMAÇÃO ADEQUADA  E COMPONENTE LECTIVA INCOMPLETA 

 

1. Comunicada a intenção de faltar dentro do prazo legal, e depois de tomar conhecimento 

da possibilidade da sua substituição por um professor do quadro com formação adequada 

para a leccionação da aula, o professor em questão deverá entregar, com pelo menos dois 

dias úteis de antecedência relativamente ao dia da sua ausência, o plano de aula (Anexo 2), 

anexando o n.º de cópias/ material preparado, ao Conselho Executivo que, posteriormente, 

o encaminhará para o professor substituto, que irá concretizar o plano de aula elaborado 

pelo docente titular da disciplina. 

2. No caso da planificação implicar a utilização de sala ou material/equipamento 

específicos, o professor titular da disciplina procederá, antecipadamente, à(s) necessária(s) 

requisição/ requisições. 

3. O professor substituto sumaria, com a indicação expressa no início do sumário da 

situação de “Substituição com plano de aula”, assina, marca as faltas aos alunos ausentes e 

identifica a disciplina entre parêntesis (na coluna da disciplina), numerando a lição de 
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forma a seguir a numeração da última aula da disciplina em causa, no Registo Diário 

(Livro de Ponto) da respectiva turma, contando assim como aula dada.   

 

DISCIPLINA HORA SUMÁRIO FALTAS 

ALUNOS 

N.º 

RUBRICA 

DO 

DOCENTE 

 

(Francês) 

 

Lição n.º   

54/55 

 

 

10.15 

“Substituição com plano de 

aula” 

(Descrição do sumário) 

 

FALTOU 

    2, 11,15 

 

 

    2 

 

Maria Correia 

O  fucionário 

José  Dourado 

 

4. Será marcada falta ao professor substituído. 
 

 

 

 

B3. 3.ª Prioridade – SUBSTITUIÇÃO POR  DOCENTE  DO CONSELHO DE 

TURMA  (SITUAÇÃO APLICÁVEL NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO E CURSO PROFISSIONAL) 

 

1. Na situação de ausência do docente titular de disciplina, em que não exista plano de aula 

devido ao imprevisto da falta ou pela especificidade da disciplina não haja vantagens para 

os alunos o recurso aos procedimentos referidos em B1 e B2, é permitido a outro professor 

do Conselho de Turma assegurar a leccionação de aulas da sua área disciplinar. 

2. O professor substituto sumaria, com a indicação expressa no início do sumário da 

situação de “Adiantamento de aulas”, assina, marca as faltas aos alunos ausentes e 

identifica a disciplina (na coluna da disciplina, entre parêntesis, por baixo da disciplina 

substituída), numerando a lição de forma a seguir a numeração da última aula por si 

leccionada, no Registo Diário (Livro de Ponto) da respectiva turma, contando assim como 

aula dada.   
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DISCIPLINA HORA SUMÁRIO FALTAS 

ALUNOS 

N.º 

RUBRICA 

DO 

DOCENTE 

 

TIC  

(Francês) 

 

Lição n.º   

54/55 

 

 

10.15 

“Adiantamento de aulas” 

(Descrição do sumário) 

 

FALTOU 

    2, 11,15 

 

 

    2 

 

Maria Correia 

O  fucionário 

José  Dourado 

 

3. Será marcada falta ao professor ausente. 
  

 

B4.  4.ª Prioridade – Substituição por professor sem formação adequada  

 

1. Comunicada a intenção de faltar dentro do prazo legal, e depois de tomar conhecimento 

da possibilidade da sua substituição por um professor sem formação adequada para a 

leccionação da aula, o professor em questão deverá entregar, com pelo menos dois dias 

úteis de antecedência relativamente ao dia da sua ausência, o plano de aula com as devidas 

adaptações face ao perfil do aplicador, anexando o n.º de cópias/ material preparado, ao 

Conselho Executivo que, posteriormente, o encaminhará para o professor substituto, que 

irá concretizar o plano de aula elaborado pelo docente titular da disciplina. 

2. No caso da planificação implicar a utilização de sala ou material/equipamento 

específicos, o professor titular da disciplina procederá, antecipadamente, à(s) necessária(s) 

requisição/ requisições. 

3. O professor substituto sumaria, com a indicação expressa no início do sumário da 

situação de “Substituição com plano de aula adaptado”, assina, marca as faltas aos alunos 

ausentes e identifica a disciplina entre parêntesis (na coluna da disciplina), numerando a 

lição de forma a seguir a numeração da última aula da disciplina em causa, no Registo 

Diário (Livro de Ponto) da respectiva turma, contando assim como aula dada.   

 

 

 



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  37 - Total de páginas: 114 

 

DISCIPLINA HORA SUMÁRIO FALTAS 

ALUNOS 

N.º 

RUBRICA 

DO 

DOCENTE 

 

(Francês) 

 

Lição n.º  

54/55 

 

 

10.15 

“Substituição com plano de 

aula adaptado” 

(Descrição do sumário) 

 

FALTOU 

    2, 11,15 

 

 

    2 

 

João Martins 

O  fucionário 

José  Dourado 

 

4. Será marcada falta ao professor substituído. 

 

 

B.5  5.ª Prioridade – Substituição por professor da Bolsa de Substituição (professores 

afectos à Biblioteca/CRE, Gabinete de Apoio ao Aluno e à Comunidade Escolar e Sala 

de Estudo) 

 
1. No caso de ausência do professor titular de disciplina e em que não exista plano de aula, 

devido ao imprevisto da falta, os alunos serão encaminhados para os seguintes locais, de 

acordo com as prioridades: 1.º - Biblioteca; 2.º - Sala de Estudo; 3.º - Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Comunidade Escolar, onde serão organizadas actividades de enriquecimento e 

complemento curricular que possibilitem a ocupação educativa dos alunos. 

2. Após o(a) funcionário(a) em serviço no Bloco confirmar a ausência do(a) professor(a),  

os(as) alunos(as) poderão optar, por sua iniciativa, pelas actividades oferecidas na 

Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, Sala de Estudo e Gabinete de Apoio ao Aluno e 

à Comunidade Escolar (GAACE), tendo presente que: 

� É obrigatória a frequência daquelas actividades, sendo a sua ausência considerada 

falta à disciplina marcada no respectivo horário. NOTA: Por exemplo, se um aluno 

optar pela Biblioteca/ CRE e lhe for interditada a entrada, por sobrelotação daquele 

espaço, deverá procurar os outros espaços alternativos (Sala de Estudo e GAACE), 

sob pena de lhe ser marcada falta. 

� O(s) docente(s) que assegurar(em) a ocupação do(s) período(s) de ausência lectiva 

regista(m) no livro de ponto criado para o efeito o sumário das actividades 

realizadas e as presenças dos alunos. 
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� O sumário deve sintetizar, com objectividade, as actividades realizadas e ser 

registado pelos alunos no caderno diário. 

 

 

C. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DE 

ACTIVIDADES DE OCUPAÇÃO EDUCATIVA DOS ALUNOS, POR FALTA DE 

DOCENTES QUE ASSEGUREM ESSAS ACTIVIDADES OU POR 

SOBRELOTAÇÃO DOS ESPAÇOS DISPONÍVEIS (BIBLIOTECA/ CRE, SALA 

DE ESTUDO, GAACE). 

 

� Nesta situação, os(as) alunos(as) terão de permanecer no recinto escolar, e, por 

iniciativa própria, aproveitarem os tempos livres em actividades de sã convivência,  

utilizando os recursos físicos e materiais existentes, nomeadamente, espaços de 

convívio das zonas de recreio e sala de convívio, requisitar bolas e jogos de mesa, 

etc. Dessas actividades não poderão resultar prejuízos para o normal funcionamento 

das aulas a funcionar; 

� Excepcionalmente, os(as) alunos(as) cujos encarregados de educação declararam 

autorizá-los a sair da Escola aos últimos tempos da manhã (à Quarta-feira e à 

Sexta-feira) e aos últimos tempos da tarde (Segunda-feira, Terça-feira e Quinta-

feira), poderão ausentar-se da Escola, nos períodos referidos, desde que se confirme 

a impossibilidade de acompanhamento educativo dos alunos. 
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D.  DIVULGAÇÃO 

 

Este plano será divulgado recorrendo aos seguintes meios: 

� Professores – afixação na Sala de Professores, em expositor destinado para o efeito, 

e na Webpage da Escola; 

� Alunos – Acções informativas promovidas pelos Directores de Turma e publicação 

na Webpage da Escola; 

� Pais e Encarregados de Educação Educação – Publicação na Webpage da Escola e 

através de reunião, com o objectivo de informar/ sensibilizar para o facto destas 

actividades serem de frequência obrigatória e relevantes no processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos, promovida pelo Director de Turma, no início do ano 

lectivo.  

E.  AVALIAÇÃO 

 

Este plano será alvo de uma avaliação sistemática ao longo do ano lectivo, realizada pelo 

Conselho Executivo, com vista à sua melhoria, através das reformulações que se 

considerem necessárias, estando prevista a elaboração de um relatório anual que, de entre 

outros,  deverá incidir nos seguintes aspectos: 

� Análise da assiduidade docente em cada um dos períodos lectivos; 

� Análise da assiduidade dos alunos às actividades de ocupação educativa, tanto nas 

situações em que haja plano de aula ou, quando esse plano não existir, naquelas em 

que os alunos procuram, por sua iniciativa, as ofertas disponíveis 

(Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, Sala de Estudo e Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Comunidade Escolar (GAACE); 

� Caracterização e levantamento da frequência de ocorrência das actividades de 

substituição previstas neste plano; 

� Análise do nível de satisfação dos professores e dos alunos envolvidos naquelas 

actividades (dados obtidos por inquérito). 
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Competências  

    O termo competência pode assumir diferentes significados, pelo que importa deixar claro 

em que sentido é usado, de modo a não ser objecto de interpretações variadas. Este 

conceito adopta uma noção ampla que integra conhecimentos (saber conceptual), 

capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber relacional) e que pode ser entendido como um 

saber em acção ou em uso.  

 

Assim, competência tem uma abrangência maior do que a simples definição de objectivos 

pois é vista como um resultado de aprendizagem em cujo processo se aplicaram recursos 

(conhecimentos, capacidades e estratégias) em diversas situações e nomeadamente em 

situações problemáticas. 

    Quando utilizamos a designação competências essenciais referimo-nos a todas as 

competências consideradas fundamentais e estruturantes no âmbito do desenvolvimento do 

currículo nacional, para cada um dos ciclos do ensino básico, que configuram o perfil que 

os alunos deverão ter na saída de um ciclo de ensino. 

As competências estão organizadas em dois grandes grupos:  

• Competências Gerais: aquelas que devem ser desenvolvidas ao 

longo de todo o ensino básico e dizem respeito a todas as disciplinas 

e áreas do currículo. 

• Competências Específicas: as que dizem respeito a cada área 

disciplinar, em cada um dos ciclos. 

Cada departamento deverá proceder à operacionalização transversal de cada 

competência geral e ainda definir situações de aprendizagem a proporcionar a todos os 

alunos, de acordo com os programas em vigor, para que eles possam atingir as 

competências específicas de cada disciplina/ano de escolaridade. Este processo está ligado 

ao acompanhamento e avaliação das aprendizagens que cada aluno realizou, de facto, num 

determinado ano. 

    As “competências essenciais” (tal como os tipos de experiências de aprendizagem) 

formuladas no documento de orientação relativo ao currículo nacional do ensino básico 

não devem ser consideradas como fazendo parte de uma espécie de “catálogo” para se 
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escolherem umas e rejeitarem outras. Todas devem ser consideradas, tanto mais que um 

dos propósitos desta formulação é justamente o de contribuir para que certos domínios, 

certos tipos de competências e certos tipos de experiências de aprendizagem não sejam 

simplesmente esquecidos. No entanto, o modo como serão trabalhadas na Escola (ao nível 

de cada Departamento Curricular/Conselho de Docentes) e em cada turma para o seu 

desenvolvimento, a atenção relativa que lhes é dada em cada ano de escolaridade, etc. são 

objecto de decisão local, ao nível dos projectos curriculares de escola e de turma. Elas 

constituem, acima de tudo, uma referência que deve traduzir-se em aprendizagens 

correspondentes no final do ensino básico e no final de cada um dos ciclos, consoante os 

casos. Assim, por exemplo, não fará sentido que determinado Conselho de Turma, no 

registo das competências gerais e específicas e de acordo com as características da 

turma proponha as que ache mais relevantes. 

 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS GERAIS A DESENVOLVER PELO ALUNO AO LONGO DO ENSINO 

BÁSICO 

(À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de:) 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 
situações e problemas do quotidiano; 
 
(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para 
se expressar; 
 
(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar 
pensamento próprio; 
 
(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para 
apropriação de informação; 
 
(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos 
visados; 
 
(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 
 
(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 
 
(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 
 
(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 
 
(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal 
promotora da saúde e da qualidade de vida. 
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Orientações para as áreas curriculares não disciplinares (NAC) e para as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) 

O Decreto-Lei 6/2001, de 18 de Janeiro, consagrou uma nova organização curricular a 

partir do ano lectivo de 2001/2002. 

A reorganização curricular do ensino básico procura, acima de tudo, contribuir para a 

construção de uma escola que visa a promoção de aprendizagens realmente significativas. 

Nesta perspectiva de escola, não basta adquirir conhecimentos, é necessário 

compreender, dar sentido e saber usar o que se aprende, assim como desenvolver o 

gosto por aprender e a autonomia no processo de aprendizagem. 

Os novos planos curriculares integram um conjunto de áreas e disciplinas que constam das 

matrizes curriculares anexas ao Decreto-Lei 6/2001. É importante reafirmar que o 

Conselho de Docentes (no 1.º ciclo) e o Conselho de Turma (nos 2.º e 3.º ciclos) são os 

órgãos responsáveis, no quadro do projecto curricular de turma, pela planificação e 

orientação do trabalho a realizar em todos os domínios referidos, tendo como referência as 

aprendizagens e competências essenciais formuladas a nível nacional. 

A reorganização curricular contempla diversos aspectos inovadores que convirá destacar. 

Um deles é a presença em todos os ciclos e com um carácter transversal da educação para a 

cidadania e da utilização das tecnologias da informação e da comunicação. 

Um outro aspecto inovador e de grandes potencialidades para as aprendizagens dos alunos 

foi a criação das três áreas curriculares, não disciplinares: o Estudo Acompanhado, a Área 

de Projecto e a Formação Cívica. 

 

Área Curricular Não Disciplinar - Estudo Acompanhado 

• O Estudo Acompanhado visa essencialmente promover a apropriação, pelos 

alunos, de métodos de estudo, de trabalho e de organização, assim como o 

desenvolvimento de atitudes e capacidades que favoreçam uma crescente 

autonomia na realização das suas próprias aprendizagens. Trata-se de desenvolver a 

capacidade de aprender a aprender, de acordo com o pressuposto de que aprender, 

por exemplo, a consultar diversas fontes de informação, a elaborar sínteses ou a 

organizar trabalhos originais constitui um objectivo a assumir explicitamente pela 

escola e em correspondência com tarefas que nela se realizam. No 1.º ciclo, o 
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estudo acompanhado deve ser integrado no plano de trabalho de cada turma. No 2.º 

ciclo, os tempos semanais destinados ao trabalho dos alunos nesta área serão 

atribuídos a dois professores da turma. No 3.º ciclo, os tempos semanais destinados 

ao trabalho dos alunos nesta área serão atribuídos a um professor da turma. 

Actividades e materiais de apoio pedagógico na Área de Estudo Acompanhado 

Proposta de Organização e Funcionamento 

A intervenção na Área de Estudo Acompanhado estrutura-se a partir dos seguintes seis 

conjuntos de actividades: 

• Organização e funcionamento das salas de apoio ao estudo; 

• Organização do ambiente de trabalho; 

• Planificação do estudo; 

• Abordagem e tratamento da informação escrita; 

• Abordagem e tratamento da informação na área da Matemática; 

• Apoio e realização das tarefas escolares. 

Ao longo das sessões de trabalho da Área de Estudo Acompanhado, propõe-se a utilização, 

de forma permanente, de dois instrumentos de trabalho: O Diário de Bordo e a Ficha de 

Avaliação. 

• O Diário de Bordo é um dossier onde se arquivam os produtos das actividades 

realizadas e cuja função será a de permitir que se possa construir uma perspectiva, 

ao longo do tempo, do trabalho realizado quer por cada um dos alunos quer pelo 

próprio grupo em si. É importante, do ponto de vista da avaliação e do 

funcionamento da Área de Estudo Acompanhado, que um tal dossier seja 

valorizado como um instrumento de regulação das actividades desenvolvidas nesta 

área.  Neste sentido, o Diário de Bordo deverá expressar o processo contínuo de 

reflexão que os seus autores vão protagonizando ao longo do conjunto das sessões. 

Sugere-se que, a partir de um dado volume de materiais arquivado, se discuta com 

os alunos um modo de organização adequado que não só permita uma consulta e 

utilização eficaz do mesmo como também estimule, igualmente por esta via, o 

desenvolvimento de competências de organização e categorização.  A título de 

exemplo, pode considerar-se a existência, no Diário de Bordo, de várias secções 
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onde se arquivem as fichas de avaliação utilizadas, os planos individualizados de 

trabalho, os calendários dos testes ou, entre outros, os trabalhos mais significativos. 

Interessa, todavia, que a organização do Diário de Bordo possa constituir mais uma 

etapa educativa do projecto a desenvolver no espaço do estudo acompanhado, o 

que implica que os alunos possam encontrar, se necessário com o apoio do(s) 

professor(es), o modo de organização que entendam como o mais adequado. 

• A Ficha de Avaliação é um instrumento que se utiliza no fim de cada sessão de 

trabalho e que constitui um instrumento fundamental de regulação das actividades 

individuais e do grupo. 

Pelas suas características, a utilização do Diário de Bordo e das Fichas de 

Avaliação deverá ocorrer sempre que se termina uma sessão e não quando se 

termina uma actividade, a não ser no caso em que o fim da actividade coincida com 

o fim da sessão. 

Espera-se que quando as actividades referentes ao primeiro módulo terminarem os 

professores tenham obtido um conjunto suficiente de informações sobre os alunos 

que posteriormente lhes permita organizar e orientar o trabalho a desenvolver na 

Área de Estudo Acompanhado e assumir, neste âmbito, as decisões que lhes 

pareçam ser as mais adequadas. 

 

Módulo 1 - Para que serve a sala de apoio ao estudo? 

Actividades propostas  

• Jogo de apresentação: " O que esperamos fazer na Área de Estudo 

Acompanhado?"; 

• Jogo de apresentação: "Quem somos?"; 

• A divulgação do "Bilhete de identidade de aluno"; 

• Questionário relativo às competências e aos hábitos de Estudo. 

Módulo 2 - O que poderemos fazer para melhorar as condições do sítio onde 

estudamos? 

Actividade proposta  

• Discussão e análise do questionário "Onde é que eu estudo?" 
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Módulo 3 - Como é que vamos organizar o nosso tempo de estudo? 

Actividades propostas  

• Organizar um horário semanal das actividades dos alunos; 

• Elaborar um plano individualizado de estudo. 

Módulo 4 - Estudar através de um texto escrito: os primeiros passos 

Actividades propostas  

• O primeiro encontro com um texto: o que fazer? 

• Aprender a questionar o texto para ler com outros olhos. 

• Aprender a sublinhar um texto. 

Módulo 5 - Como elaborar esquemas dos textos que tenho de estudar? 

Actividades propostas  

• Aprender a identificar um texto informativo; 

• Aprender a relacionar um texto informativo com um dado esquema gráfico; 

• Aprender a seleccionar o esquema gráfico mais adequado para representar um 

dado texto informativo. 

Módulo  6 - Como resumir um texto? 

Actividades propostas  

• Como parafrasear um texto?; 

• Como resumir um texto?. 

Módulo  7 - Como tirar apontamentos? 

Actividades propostas  

• Como tirar apontamentos? 

Módulo  8 - Modalidades globais e específicas de organização do trabalho nas 

situações de apoio ao estudo na disciplina de Matemática  

 

Módulo  9 - Actividades relacionadas com o desenvolvimento de estratégias globais de 

resolução de problemas  

 

Módulo  10 - Apoio à realização das tarefas escolares  

Actividades propostas 

• Como realizar trabalhos individuais? 

• Como realizar trabalhos de grupo? 
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Módulo  11 - A preparação e realização de testes escritos 

Actividades propostas  

• A preparação para um teste escrito; 

• O que fazer durante um teste escrito?; 

• Aprender a interpretar correctamente as instruções e as questões de um teste 

escrito; 

• Aprender a auto-avaliar o seu desempenho depois da realização de um teste escrito 

 

Sugestões de algumas técnicas de estudo 

 

 

DOMÍNIO 

 

ORIENTAÇÕES 

SUGESTÕES DE 

ALGUMAS 

 

 

COMUNICAÇÃOVERBAL 

E ESCUTA ACTIVA 

 

•Selecção da(s) competências(s) 

a desenvolver. 

•Apropriação de técnicas 

elementares.  

 

•Formular perguntas:  os  

alunos  em  pequeno grupo 

identificam dúvidas, 

registam ideias base,  

assinalam referências de 

estudo, estabelecem uma 

hierarquia de ideias-chave  

 
 

 

 

LEITURA ORIENTADA 

 

 

•Estabelecimento do primeiro 

contacto com os textos nos 

diferentes suportes  

 

 

•Formulação de perguntas 

a partir de textos. 

•Leitura dos textos em 

busca das respostas às 

perguntas formuladas. 

•Tentativa de resposta às 

perguntas formuladas. 

•Confirmação das 

respostas dadas e 

resolução das dificuldades 

sentidas nessas respostas.  
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TOMADA DE 

APONTAMENTOS 

 

•Incentivo à tomada de notas durante as 

aulas. 

•Orientação dos alunos, quanto a pistas 

e pontos chave. 

•Criação de momentos e tempos 

necessários para tirar notas.  

 

 

•Discussão sobre os 

apontamentos tomados. 

•Análise do conteúdo e do rigor 

das notas, confrontando-as com 

os conteúdos fundamentais da 

aula.  

 

 

 

TRABALHOS 

ESCRITOS 

 

 

•Clarificação da natureza do trabalho a 

realizar 

•Indicação das várias metodologias 

possíveis para a realização do trabalho 

e critérios de exequibilidade. 

•Indicação de fontes de informação, 

equipamentos e materiais. 

•Definição de etapas e respectiva 

calendarização. 

•Introdução de procedimentos 

correctores no percurso e metodologias 

adoptadas; ajustamentos face à 

calendarização estabelecida.  

 

 

•Organizar grupos de discussão 

de tema 

•Discutir a estrutura do trabalho 

•Rever e orientar regularmente 

o trabalho já produzido em cada 

tarefa ou etapa  

 

 

 

SUPORTES 

GRÁFICOS 

 

 

 

 

Divulgação   das   diferentes   formas    

de 

apresentação ou suporte gráfico 

 

 

 

•Produção/aplicação de 

diferentes suportes.  

•Discussão da eficácia das 

soluções encontradas.  
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Área Curricular Não Disciplinar – Área de Projecto 

A Área de Projecto tem o objectivo central de envolver os alunos na concepção, 

realização e avaliação de projectos, permitindo-lhe articular saberes de diversas áreas 

curriculares em torno de problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção. No 1.º ciclo, a 

área de projecto deve ser integrada no plano de trabalho de cada turma, podendo implicar a 

colaboração entre diferentes turmas. No 2.º ciclo, os tempos semanais destinados ao 

trabalho dos alunos nesta área serão atribuídos a dois professores da turma. No 3.º ciclo, os 

tempos semanais destinados ao trabalho dos alunos nesta área serão atribuídos a um 

professor da turma. 

 

 Organização (Proposta) 

 

FASES EXPLICITAÇÃO 

 

 

1. Escolha do problema 

 

•Selecção de um problema real e importante para cada um dos participantes 

•Negociação do problema do projecto com os alunos 

•Possibilidade de ser  estudado / resolvido tendo em conta o meio local  

 

 

 

APRESENTAÇÕES 

ORAIS 

 

 

 

 

Clarificação e delimitação da 

comunicação oral.  

 

 

•Preparação da apresentação 

oral. 

•Identificação dos recursos 

necessários. 

•Apreciação da experiência 

global, considerando as 

diferentes fases da tarefa.  

 

 

REALIZAÇÃO DE 

TESTES ESCRITOS 

 

 

 

Realização de Testes Escritos 

 

 

•Planificação da resposta ao 

teste. 

•Leitura rápida do teste. 

•Ordenamento do percurso de 

resposta ao teste. 

•Tentativa de resposta.  
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2. Organização e 

planificação do trabalho 

•Identificação de recursos necessários 

•Dificuldades previsíveis e eventuais maneiras de as contornar 

•Calendarização das actividades a desenvolver 

•Pistas para a investigação do problema 

3. Execução do projecto •Análise e utilização da informação recolhida 

•Organização e divisão de tarefas no grupo 

•Responsabilização individual 

4. Ponto da situação •Aferição do andamento dos trabalhos  

 

5. Elaboração do 

relatório 

•Alguns pontos que podem ser incluídos no relatório: 

Pessoas e instituições contactadas, métodos de trabalho; técnicas de recolha de 

dados;    informações recolhidas; dados obtidos; reflexões;   análises;   questões;   

respostas,   soluções   propostas; novas questões que surgiram; outras acções a 

levar a cabo, etc. 

6.Preparação da 

apresentação do projecto 

•Selecção das ideias a transmitir 

•Técnicas de comunicação e recursos a utilizar 

•Ordem das intervenções 

•Planificação da gestão do tempo 

 

7.Apresentação do 

projecto 

•Clareza na exposição 

Gestão do tempo 

•Definição clara do problema 

•Formas de recolha e análise dos dados e interpretação 

•Apresentação de conclusões 

8. Avaliação •Balanço da concepção, execução e apresentação do projecto 
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ÁREA DE PROJECTO  (PROPOSTA) 
 
TEMA INTEGRADOR:  CONHECER O QUE  ESTÁ  PERTO ... CONSTRUIR  O  FUTURO.  
 

"só se preserva aquilo de que se gosta... só se gosta daquilo que se conhece” 

                                                                                Jacques-Yves Cousteau 

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de promover a participação dos diversos intervenientes da comunidade 
educativa (professores, alunos, pessoal não docente, pais, autarquia, e organizações com 
actividades de carácter cultural, artístico, científico, ambiental e económico)  na  construção 
do Projecto Educativo do Agrupamento Vertical de Escolas Dr. João Lúcio.  

 

OBJECTIVOS GERAIS:   - Promover a interdisciplinaridade; 

        - Valorizar a livre iniciativa e a autonomia dos alunos; 

        - Intensificar  a ligação Escola/Meio; 

        - Desenvolver a cidadania e o civismo. 

 

 

TEMA 
INTEGRADOR 

 PROJECTOS  SUBPROJECTOS  

  

CONHECER O 

QUE  ESTÁ 

PERTO... 

CONSTRUIR  O  

FUTURO 

 

HISTÓRIA  
LOCAL 

 PATRIMÓNIO CUTURAL 

• Gentes e modos de vida    

• A Toponímia – Nomes com sentido (levantamento da toponímia 
actual e passada de ruas, largos/praças, ...; razões dos topónimos 
registados e da sua alteração,...) 

• Patrimónios verbalizados (provérbios, ditados, poesia 
tradicional e narrativas populares ...)  

• Manifestações da cultura local: celebrações/rituais (procissões, 
romarias ...),  festas, jogos tradicionais, gastronomia típica, 
artesanato ...  

• Património urbanístico e arquitectónico (casas rurais, 
habitações urbanas, igrejas, capelas, Estação da CP, pontes, 
estradas velhas, estátuas, moinhos de vento, moinhos de maré, 
casa do salva-vidas, ...)    

• Património recreativo-cultural (Teatro, Cinema, Museu, 
Clubes, Discoteca/Pub, Galeria de Arte, ...) 

• Artes de Pesca /Agricultura   

PATRIMÓNIO NATURAL (Parque Natural da Ria Formosa - freguesias 
da Fuseta e de Moncarapacho) 

• Fauna    

• Flora    

• Qualidade das águas    

• Zonas de interesse (paisagístico e/ou turístico)    
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Área Curricular Não Disciplinar - Formação Cívica 

A Formação Cívica é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação para a 

cidadania, constituindo um espaço de diálogo e reflexão sobre experiências vividas e 

preocupações sentidas pelos alunos e sobre questões relativas à sua participação, individual 

e colectiva na vida da turma, da escola e da comunidade. A actividade a desenvolver neste 

domínio contará com o apoio de um tempo semanal para sessões de informação e de 

debate que, entre outros, pode assumir o formato de assembleia de turma. No 1.º ciclo, o 

professor titular da turma será o responsável. Nos 2.º e 3.º ciclos, o tempo no horário dos 

alunos destinado a este fim será atribuído ao Director de Turma.  

 

Actividades a desenvolver nas primeiras sessões: 

� Os direitos e os deveres (dos alunos) consagrados no Regulamento Interno; 

� Delegado e Subdelegado – Processo Eleitoral. 

Sugerimos que as actividades a realizar, em sessões futuras, promovam a participação, a 

discussão, a crítica e a consciencialização de algumas temáticas societais contemporâneas, 

como por exemplo, direitos humanos e sua violação, igualdade de oportunidades entre os 

sexos, educação sexual, fenómenos de exclusão e de discriminação, ambiente, saúde, 

segurança, voluntariado, etc.  

 

NAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DE TURMA  

Uma Assembleia de turma é um espaço de debate de problemas que envolve a tomada de 

decisões, resolução de situações difíceis e oportunidades de desenvolvimento do raciocínio 

moral. Estas sessões envolvem uma nova organização da própria turma de modo a permitir 

a interacção e o conhecimento de dilemas morais para os quais os próprios alunos 

procuram soluções, justificando as suas opções e confrontando-as com as dos colegas, será 

promovido o desenvolvimento do raciocínio e  da capacidade de argumentação. 

Finalidades e objectivos: 

Pretende-se com este tipo de actividades: 

• criar um clima que estimule a empatia na sala de aula; 

• que os alunos aperfeiçoem as relações interpessoais; 

• fortalecer as regras de convivência social e a solidariedade, 

• criar hábitos de participação democrática, 
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• estimular a reflexão, responsabilização interpessoais e a autonomia  

• desenvolver a capacidade de resolução de problemas da vida diária,  

• incentivar a comunicação e expressão de ideias próprias,  

• encorajar o espírito crítico. 

 

Actividades/Estratégias: 

• Debater a importância do diálogo democrático na tomada de decisões conjunta 

sobre assuntos da turma e/ou na resolução de situações problemáticas. 

• Constituir a turma em assembleia de forma organizacional para o debate de assuntos 

de interesse do grupo, elaborando para o efeito um contracto constituinte assinado 

por todos, alunos e professor. 

• Eleger uma mesa de assembleia (rotativa) e atribuir-lhes as respectivas 

competências: 

- Elaborar a ordem dos temas a tratar, 

           - Definir conjuntamente as regras de funcionamento da assembleia de 

turma. 

- Conduzir a discussão na assembleia, 

- Escrever a acta com resumo do que se discutiu e  concluiu 

 

 

Sugestões de temas 

- Educação ecológica 

- Educação do consumidor 

- Educação familiar 

- Educação sexual 

- Educação para a segurança 

- Educação para a saúde e higiene 

- Educação para a participação nas instituições, serviços cívicos, etc. 

- Direitos humanos 
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Plano por ano de escolaridade/ período lectivo 

ANO PERÍODO UNIDADE TEMATICA PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

1.º 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento Interpessoal 

 

O Regresso às aulas 

A minha Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado da 

Turma 

A convivência na escola 

A importância do nome 

A Amizade 

A importância dos outros 

Respeitar o ponto de vista dos outros 

Comunicar 

Resolver divergências 

Assertividade   

 

 

 

2.º  

 

 

 

 

A Família 

 

A minha família 

Àrvore genealógica 

Os aniversários dos meus familiares 

Os nossos avós 

Os idosos 

Colaboração nas tarefas domésticas 

Pais e filhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.º  

 

 

3.º  

 

 

 

Património Local 

 

A minha freguesia 

O meu concelho 

A bandeira portuguesa 

O hino nacional 

A identidade 
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ANO PERÍODO UNIDADE TEMATICA PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

1.º 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento Interpessoal 

 

O Regresso às aulas 

A minha Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado da 

Turma 

A convivência na escola 

A importância do nome 

A Amizade 

A importância dos outros 

Respeitar o ponto de vista dos outros 

Comunicar 

Resolver divergências 

Assertividade   

 

 

 

2.º  

 

 

 

 

Educação Politica 

 

A cidadania portuguesa 

O território nacional 

Os órgãos de soberania 

A democracia 

O voto e as eleições 

Património e identidade 

A lusofonia 

Emigração portuguesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.º  

 

 

 

3.º  

 

 

 

Portugal no mundo 

 

10 de Junho 

A Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa 

A União Europeia 

Organização das Nações Unidas 

Organizações Internacionais em que 

Portugal se insere. 
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ANO PERÍODO UNIDADE TEMATICA PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

1.º 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento Interpessoal 

O Regresso às aulas 

A minha Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado da 

Turma 

A convivência na escola 

A importância do nome 

A Amizade 

A importância dos outros 

Respeitar o ponto de vista dos outros 

Comunicar 

Resolver divergências 

Assertividade   

A televisão e a escola 

 

 

 

2.º  

 

 

 

 

Educação Ambiental 

A poluição pelos resíduos sólidos 

A co-incineração 

A poluição sonora 

A poluição da água 

A importância da água 

A poluição do ar 

As florestas 

Os incêndios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.º  

 

 

3.º  

 

 

 

Educação do Consumidor 

A sociedade de consumo 

O consumismo 

Guia dos consumidores 

A publicidade 

A imprensa 

A Internet 

 Os telemóveis 

Modas e aparências  
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ANO PERÍODO UNIDADE TEMATICA PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

1.º 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento Interpessoal 

O Regresso às aulas 

A minha Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado da 

Turma 

A convivência na escola 

A importância do nome 

A Amizade 

A importância dos outros 

Respeitar o ponto de vista dos outros 

Comunicar 

Resolver divergências 

Assertividade   

A televisão e a escola 

 

 

 

 

2.º  

 

 

 

 

Educação para os Direitos 

Humanos 

A poluição pelos resíduos sólidos 

A co-incineração 

A poluição sonora 

A poluição da água 

A importância da água 

A poluição do ar 

As florestas 

Os incêndios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.º  

 

 

3.º  

 

 

 

Educação p/ a Saúde 

A imagem do corpo 

Desvios alimentares – a anorexia e a 

bulimia 

A obesidade e a fome 

A alimentação da comunidade onde vives 

O alcoolismo 

O tabagismo 

Outras drogas 

A Sida 
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ANO PERÍODO UNIDADE TEMATICA PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

1.º 

 

 

 

 

 

 

Relacionamento Interpessoal 

O Regresso às aulas 

A minha Turma 

Eleição do Delegado e Subdelegado da 

Turma 

A convivência na escola 

A importância do nome 

A Amizade 

A importância dos outros 

Respeitar o ponto de vista dos outros 

Comunicar 

Resolver divergências 

Assertividade   

A televisão e a escola 

 

 

 

 

2.º  

 

 

 

 

Educação Educação Sexual 

Sexualidade e afectos 

O Amor 

A Sexualidade 

Relações sexuais 

Gravidez na adolescência 

Raptos e abusos sexuais 

Doenças sexualmente transmissíveis 

A discriminação sexual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.º  

 

 

3.º  

 

 

 

A Adolescência 

 

Etapas da adolescência 

Transformações 

Problemas da adolescência 

Dar e receber um Não.  
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Actividades de Enriquecimento Curricular  

 

Desporto Escolar –  Actividade Interna (Modalidades: Andebol , Atletismo, Basebol, 

Futebol de Salão, Basquetebol, Voleibol, Boccia); Actividade Externa: Ténis de Mesa e 

Xadrez. 

Projectos –   Parlamento dos Jovens, Educação para a Saúde, Astronomia, eTwinning, 

Ciência Viva, “Iniciativas Escolas, Professores e Computadores Portáteis”, Plano de Acção 

para a Matemática, Plano Nacional de Leitura. 

  

        

Especificações sobre desdobramento de aulas e o seu regime de funcionamento 

Desdobramentos e pares pedagógicos no 3.º ciclo: 

• No conjunto das duas disciplinas da área das Ciências Físicas e Naturais, a turma é 

desdobrada no tempo correspondente a um bloco de 90 minutos por ano de escolaridade. 

Por exemplo, numa dada turma e num bloco de 90 minutos semanais, os professores de 

Ciências Naturais e de Ciências Físico-Químicas poderão trabalhar em co-docência ou 

com grupos separados, sendo que nem a dimensão destes grupos nem a solução 

adoptada tem que ser uniforme todas as semanas. 

 

• Nos 7.º e 8.º anos, as turmas são desdobradas em dois turnos para que metade dos 

alunos trabalhe em Educação Tecnológica e a outra metade na segunda disciplina da 

Educação Artística (trocando depois, numa organização equitativa ao longo do ano), mas 

em cada uma delas a leccionação do turno respectivo estará a cargo de um único 

professor. No 9.º ano, não havendo partilha de tempo entre duas disciplinas, a escola 

poderá optar entre o desdobramento com um único professor e o regime de co-docência 

por um par pedagógico com ou sem desdobramento. 

  

 Avaliação dos alunos  

“O que contribui para a credibilidade da avaliação,  quantitativa ou qualitativa, 

é a existência de critérios que  funcionam como um verdadeiro código de 

conduta e de postura ética. 

   A avaliação deve ser útil 

   A avaliação deve ser exequível e viável 

   A avaliação deve ser ética 
   A avaliação deve ser exacta e rigorosa.” 
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José Augusto Pacheco, in Avaliação das Aprendizagens 
                                         – Das concepções às práticas 

  
“A avaliação constitui um processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e 
certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do ensino básico.” (Decreto-Lei N.º 
6/2001, Art.º 12.º, n.º1)  

“Compete ao Conselho Pedagógico da Escola ou Agrupamento, de acordo com as orientações do 
Currículo Nacional, definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob 
proposta, no 1º ciclo, dos Conselhos de Docentes e, nos 2.º e 3.º ciclos, dos Departamentos 
Curriculares e Conselho de Directores de Turma...” (Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro, 
Art.º 15.º) 
 

 
Como iniciámos a mudança da dimensão avaliativa do processo curricular 

 

Experiência relatada pelo grupo de trabalho: 

 
“O documento que hoje10 se apresenta para análise e aprovação do Conselho 

Pedagógico é o produto de um trabalho iniciado no ano lectivo transacto e partiu de 

uma proposta do Presidente do Conselho Pedagógico para que os Critérios de 

Avaliação do Departamento das Ciências Sociais e Humanas fossem o ponto de 

partida para uma reflexão participada e criteriosa que permitisse aferir e uniformizar 

os critérios da avaliação dos alunos.  

Para o efeito foi criado um Grupo de Trabalho formado por todos os 

Coordenadores de Departamento dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e por duas 

professoras do Grupo 400 – História. As sessões de trabalho foram dinamizadas pelas 

professoras do Departamento de Ciências Sociais e Humanas e estiveram sempre 

abertas a todos aqueles que nelas quisessem participar.  

A tarefa foi árdua e algumas vezes desmotivante devido aos ruídos, normais 

quando se trata de provocar mudança, com que a mensagem, por vezes, chegava aos 

destinatários. Revelou debilidades endógenas na classe docente, nomeadamente a 

dificuldade de partilhar, a nível formal, metodologias e experiências pedagógicas, 

contrastando com a facilidade com que se opina sobre os mesmos temas. Porém, o 

que enfraquecia também fortalecia e dava ânimo para prosseguir, uma vez que estava 

em causa um projecto da nossa Escola, uma oportunidade de partilhar formação e 

informação pedagógica e, fim último e fulcral, contribuir para a qualidade das 

aprendizagens e do sucesso educativo dos nossos alunos. 

 Como profissionais temos consciência que a avaliação é um factor 

fundamental de todo o processo de ensino-aprendizagem e que a Avaliação Formativa 

                                                 
10 Outubro de 2007 
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é a principal modalidade de avaliação no Ensino Básico. O seu carácter contínuo e 

sistemático permite fornecer, através de uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação, a todos os intervenientes no processo (professores, alunos, encarregados 

de educação, Escola), indicadores sobre o desenvolvimento das aprendizagens e 

competências, reajustando e melhorando os processos de aprendizagem com vista ao 

sucesso educativo dos alunos. 

 Partindo deste patamar de entendimento, recusando parâmetros 

ultrapassados e retrógrados, desajustados aos normativos da avaliação em vigor, que 

colocam os testes de avaliação sumativa como o instrumento de avaliação por 

excelência num sistema de ensino enciclopédico assente na aquisição e memorização 

de conhecimentos, tentámos apostar na implementação de metodologias e sistemas de 

avaliação que nos fornecessem indicadores específicos, mensuráveis e ajustáveis 

relativamente à aquisição e registo das competências fundamentais do Ensino Básico. 

Foi um trabalho estimulante mas difícil. Sentimos muitas vezes a 

incompreensão e a resistência face às mudanças propostas mas o facto de se ter 

trabalhado nesta área tão melindrosa quanto fundamental como é a avaliação, foi um 

passo importante na tentativa de inovar e melhorar as práticas lectivas quotidianas 

facultando em simultâneo a possibilidade de formação pedagógica entre pares. 

 O presente trabalho não é um documento acabado e muito menos perfeito, é 

apenas uma tentativa bem intencionada e generosa de nos ajudar a todos, com o 

contributo de todos, a operacionalizar o registo da avaliação de competências, de 

forma quantificável e passível de ser transformada em percentagens e níveis de 

classificação. 

Agradecemos a todos aqueles que colaboraram, quer com a sua boa vontade 

quer com o seu silêncio; ambos serviram de estímulo para cimentar a nossa 

convicção que é pela autonomia do trabalho nas Escolas, pela reflexão participada e 

pelo trabalho no terreno que podemos afirmar a qualidade e o valor da nossa 

profissão.  

Muito há ainda para fazer e os próximos passos deverão ir no sentido de: 

• Aferir Critérios de Avaliação para as Áreas Curriculares Não Disciplinares – 

Formação Cívica, Área de Projecto e Estudo Acompanhado; 

• Aferir Critérios de Avaliação para as turmas de Percursos Curriculares Alternativos; 

• Aferir Critérios de Avaliação para os C.E.F. -  Cursos de Educação e Formação; 

• Aferir Critérios de Avaliação para os PIEF. -  Programa Integrado de Educação e 

Formação; 
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• Integrar as disciplinas de E.M.R. Católica e E.M. R. Evangélica; 

• Reformular/reajustar o sistema de Registo de Avaliação de Competências, de acordo 

com a reflexão decorrente da prática lectiva realizada ao longo do presente ano 

lectivo; 

• Promover a articulação vertical integrando o 1.º Ciclo do Ensino Básico e a 

Educação Pré-Escolar; 

• Outros que forem achados convenientes… e para os quais continuamos a manter a 

nossa inteira disponibilidade.”. 

 

CC rr ii tt éé rr ii oo ss   GG ee rr aa ii ss   
 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS (2.º e 3.º Ciclos) 

    Na sociedade, o peso da avaliação é ainda muito grande, assumindo um carácter 

classificativo que a torna muito decisiva aos olhos dos alunos e dos pais, numa época em 

que a competitividade impera. Este peso deve ser desdramatizado pois trata-se de um 

processo que colabora no desenvolvimento das competências essenciais e específicas. A 

avaliação deverá ser vista, acima de tudo, portanto, como um processo formativo que ajuda 

o aluno a perceber as suas dificuldades e a ultrapassá-las. Assim, deve ser feito um esforço 

no sentido de trabalhar o processo avaliativo de um modo inovador, mostrando aos alunos 

e aos pais que o importante é ser capaz de mobilizar os conhecimentos para os utilizar em 

contexto e que a avaliação vai ajudar a perceber de que modo podem realizar esse 

processo. A confusão que pode surgir nos alunos e nos pais, em virtude de numas escolas 

se transitar com uns níveis negativos e noutras com os mesmos níveis se ficar retido são 

questões que devem ser explicadas desde o início do ano lectivo, no enquadramento da 

expressão da autonomia da escola. 

• A calendarização das provas de avaliação sumativa (nas disciplinas ou áreas disciplinares em 

que seja relevante este tipo de avaliação, de acordo com o definido pelo(s) respectivo(s) 

Departamento(s) Curricular(es)), é comunicada aos alunos, pelo Director de Turma,  até final 

da segunda semana de aulas de cada período lectivo. Excepcionalmente, no 1.º Período, esse 

prazo poderá ser alargado até ao final do mês de Outubro. 

• A avaliação das aprendizagens deverá privilegiar a modalidade formativa (avaliação 

formativa). 



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  62 - Total de páginas: 114 

 

• Não é permitida a realização de mais de uma prova de avaliação  sumativa  por dia. 

• Nos últimos cinco dias úteis de cada período, não é permitida a realização de provas de 

avaliação. 

• Os resultados das provas de avaliação (em suporte papel ou magnético) deverão ser do 

conhecimento dos alunos, num período máximo de duas semanas após a realização das 

mesmas. 

• A avaliação sumativa realizada no final de cada período deverá traduzir aquilo que o aluno 

aprendeu, desde o início do ano escolar, um juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos 

conhecimentos, capacidades e atitudes e valores do aluno. 

• Qualquer informação da avaliação dos alunos deverá utilizar a escala de menções qualitativas: 

Fraco, Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bastante e Excelente11, acompanhada, sempre que se 

considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno, identificando 

dificuldades e sugestões de lhes dar solução.  

• Cada Departamento Curricular deverá uniformizar critérios de ponderação a considerar na 

avaliação formativa e na avaliação sumativa, tendo presente que a avaliação formativa é a 

principal modalidade de avaliação. 

• Os critérios (específicos) de avaliação deverão ser definidos, pelos Departamentos Curriculares 

e Conselhos de Turma (Projecto Curricular de Turma) a partir da operacionalização 

(especificação do conjunto de acções para cada disciplina/área disciplinar, por ano de 

escolaridade), em cada disciplina/ano de escolaridade, das competências gerais12 definidas para 

o ensino básico. 

                                                 
11 As menções qualitativas:  Fraco, Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bastante e Excelente, correspondem, respectivamente, numa escala 
de níveis de 1 a 5, a 1, 2, 3, 4 e 5. 
12
 (1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar situações e 

problemas do quotidiano; 
 
(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; 
 
(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar pensamento próprio; 
 
(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e para apropriação de informação; 
 
(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos visados; 
 
(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 
 
(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 
 
(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 
 
(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 
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• Cada docente deverá  explicitar os critérios de avaliação para os alunos, aprovados em 

Conselho Pedagógico, de acordo com o definido em cada Departamento Curricular e no 

Projecto Curricular de Turma (definido pelo respectivo Conselho de Turma). 

• A avaliação sumativa nas Áreas de Estudo Acompanhado e Formação Cívica, expressa-se de 

forma descritiva, conduzindo, também, à atribuição de uma menção qualitativa (Não satisfaz, 

Satisfaz, Satisfaz bem). 

• A avaliação sumativa na Área de Projecto expressa-se de forma descritiva, conduzindo, 

também, à atribuição de uma menção qualitativa (Não satisfaz, Satisfaz, Satisfaz bem). 

Significado de cada uma das menções qualitativas: 

Não satisfaz - o aluno está longe de adquirir ou ainda não adquiriu as competências 

(cognitivas, psicomotoras) definidas; 

Satisfaz - adquiriu grande parte (de acordo com o nível de proficiência13 face ao conjunto de 

competências definido) das competências definidas ; 

Satisfaz bem - adquiriu plenamente as competências definidas.  

• Os  objectivos de trabalho das Áreas de Estudo Acompanhado, Área de Projecto e Formação 

Cívica devem ser considerados por todos os professores do Conselho de Turma., tendo em 

consideração o seu carácter transversal  (que atravessa todas as disciplinas) e integrador (que 

integra todas as aprendizagens). 

• A avaliação sumativa  das Áreas Curriculares Não Disciplinares (AP, EA e FC) resulta da 

decisão do Conselho de Turma sobre a proposta apresentada pelo(s) titular(es) dessa(s) Áreas, 

elaborada com base nos elementos recolhidos junto de todos os docentes. 

• A avaliação sumativa relativa às Áreas de Estudo Acompanhado e Formação Cívica, assim 

como o nível de assiduidade do aluno (em termos globais), deverão ser considerados para 

efeitos de progressão/retenção no final de ano ou de ciclo, de acordo com os critérios de 

transição previstos no presente documento. 

 

 

                                                                                                                                                    
(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal promotora da saúde e da 
qualidade de vida. 
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Definição de alguns conceitos expressos no texto anterior 

 

A avaliação consiste na recolha e tratamento, com carácter sistemático e contínuo dos 

dados relativos às aprendizagens e competências definidas no currículo nacional para as diversas 

áreas e disciplinas, de cada ciclo, considerando a concretização das mesmas no projecto curricular 

de turma, por ano de escolaridade.  

As principais modalidades de avaliação a considerar são: 

- avaliação formativa; 

- avaliação sumativa. 

 

A avaliação formativa consiste na recolha de resultados, enquanto o processo está a 

decorrer, para melhorar o resultado. A avaliação formativa pretende determinar a posição do aluno 

ao longo de uma unidade de ensino, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar solução. A 

título de exemplo, se numa unidade maior existirem três sub-unidades, cada uma delas constituindo 

um todo coerente e formando um bloco conducente ao que se lhe vai seguir, os momentos de 

avaliação formativa ressaltam naturalmente e, no final de cada pequena sub-unidade, o professor 

avalia o progresso dos alunos, antes de avançar para a sub-unidade seguinte. 

A avaliação formativa deverá incluir uma vertente de diagnóstico tendo em vista averiguar 

da posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe vão ser propostas e a aprendizagens 

anteriores que servem de base àquelas, no sentido de obviar as dificuldades futuras e, em certos 

casos, de resolver situações presentes (permitindo a adopção de estratégias de diferenciação 

pedagógica). 

A avaliação diagnóstica, é, fundamentalmente, utilizada no início de novas aprendizagens. 

A ideia de início não está ligada a qualquer período temporal. 

A avaliação sumativa recai sobre algo que está terminado e serve para determinar o seu 

sucesso, identificar os seus pontos fortes e fracos. 

A avaliação sumativa pretende ajuizar do progresso realizado pelo aluno no final de uma 

unidade de aprendizagem, no sentido de aferir resultados já recolhidos por avaliações de tipo 

formativo e obter indicadores que permitam aperfeiçoar o processo de ensino. 

Durante o processo de ensino e de aprendizagem, o professor recolhe elementos através de 

técnicas e de instrumentos diversos para o efeito, como: 

- registos de observação; 

- intervenções orais e escritas dos alunos durante as aulas; 

- trabalhos individuais ou em grupo; 

                                                                                                                                                    
13 Nível de proficiência - ponto de referência que diz respeito a um mínimo necessário - abaixo do qual se 
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- trabalhos de casa; 

- aplicação de testes; 

- etc. 

 

• O Conselho de Turma deve adoptar um critério uniforme no caso dos alunos que possam não 

ser avaliados por falta de elementos. Nestes casos, será atribuída uma alínea a) correspondente 

a Avaliação sumativa  inviabilizada devido à falta de assiduidade. 

• A atribuição do nível 1 deverá ser motivo de ponderação no Conselho de Turma, tendo em 

conta que este nível só deve ser atribuído em casos muito especiais, nomeadamente de: 

     - Alunos que frequentam a Escola mas não são assíduos (ou têm assiduidade irregular). 

Considerar este dado na sua avaliação, uma vez que manifesta recusa consciente de integração 

na comunidade escolar e inviabiliza a recolha de dados no domínio cognitivo e aptidões 

/capacidades. 

    - Alunos que dentro da sala de aula se recusam a trabalhar e a participar nas actividades 

propostas mas só se o respectivo Encarregado de Educação tiver sido devidamente informado 

pelo Director de Turma da situação do seu educando, tendo o Director de Turma registos 

escritos de que tomou conhecimento. 

 

 

                                                                                                                                                    
considera que não houve desempenho satisfatório e acima do qual os resultados são positivos. 
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CC rr ii tt éé rr ii oo ss   EE ss pp ee cc íí ff ii cc oo ss  
 

CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO   
 

Competências gerais do ensino básico 
 

 

1- Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano. 

2- Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico 

e tecnológico para se expressar 

3- Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio 

4- Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para apropriação de informação. 

5- Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas 

aos objectivos visados 

6- Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável 

7- Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões. 

8- Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa 

9- Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns 

10- Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida 
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COMPETÊNCIAS 

 Cognitivas Pessoais e Sociais 

Assiduidade e Pontualidade  5 % 

Actualização e Organização  do Trabalho  5 % 

Participação, Interesse e Empenho nas Aulas 5 % 

Responsabilidade 5 % 

Comportamento/ relação interpessoal 5 % 

Espírito Crítico 3% 

 

� Competências Específicas de cada 
disciplina. 

(em anexo) 

 

Autonomia 2 % 

Total parcial 70 % Total parcial 30 % 

TOTAL :             100 % 

 

 
 

Nota: 
 
• Critérios de avaliação para a Educação Pré – Escolar – (Projecto Curricular do 

Jardim de Infância) 

• Critérios de avaliação para o primeiro ciclo do Ensino Básico – (Projecto Curricular 

do 1.º Ciclo)  
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Competências específicas 
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Departamento de Ciências Humanas e Sociais 
 

Competências Específicas em HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL   Ano Lectivo 2008/2009 

TEMAS A B C D E F G A B C D E F G H

Competências 5.º Ano 6.º Ano 

1 Pesquisar informação em diversos tipos de documentos e 
fontes 

x x x x x x x x x x x x x x 

2 Distinguir fontes de informação histórica diversa x x x x x x x x x x x x x x 

3 Ler e interpretar um documento (texto, imagem, mapa, obra de 
arte, tabela cronológica) relativos à situação histórica em 
estudo 

x x x x x x x x x x x x x x 

4 Destacar informações num documento x x x x x x x x x x x x x x 

5 Identificar conceitos/palavras-chave em documentação x x x x x x x x x x x x x x 

6 Associar e cruzar dados/informações x x x x x x x x x x x x x x 

7 Sintetizar as informações x x x x x x x x x x x x x x 

T
ra

ta
m

en
to

 d
a 

In
fo

rm
aç

ão
 e

  U
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liz
aç

ão
 d

e 
F

o
n

te
s 

8 Redigir um texto-comentário evidenciando compreensão da 
situação histórica 

x x x x x x x x x x x x x x 

9 Situar no tempo x x x x x x x x x x x x x x 

10 Analisar uma barra cronológica x x x x x x x x x x x x x x 

11 Conhecer factos/datas essenciais da época x x x x x x x x x x x x x x 

12 Distinguir causas e consequências de acontecimentos ou factos x x x x x x x x x x x x x x 

13 Ler/elaborar representações gráficas do tempo em que se 
registam diversos aspectos (políticos, sociais, económicos, 
culturais, ...) 

x x x x x x x x x x x x x x 

14 Manusear plantas/mapas de diferentes naturezas e escalas e 
realidades representadas (políticas, geográficas, climáticas, 
históricas, económicas, religiosas…) 

x x x x x x x x x x x x x x 

15 Reconhecer, interpretar e utilizar escalas (numéricas e 
gráficas) 

x x x x x x x x x x x x x x 

16 Elaborar mapas-mudos de itinerários e percursos (rotas, 
viagens, etc.) 

x x x x x x x x x x x x x x 

17 Interpretar a simbologia e convenções utilizadas nos mapas x x x x x x x x x x x x x x 

C
o

m
p

re
en

sã
o

/E
sp

ac
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lid
ad

e/
T
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p
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18 Pesquisar dados/informações em diversos meios de informação 
e comunicação (imprensa escrita, rádio, televisão, Internet, 
CD-ROM) 

x x x x x x x x x x x x x x 

19 Comunicar oralmente e/ou participar em debates sobre 
temáticas relevantes 

x x x x x x x x x x x x x x 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

20 Redigir textos bem elaborados (narrativos, sínteses, relatórios), 
aplicando vocabulário específico, ordenando os 
conhecimentos, apresentando factos explicativos e 
relacionando dados históricos 

x x x x x x x x x x x x x x 

 
TEMAS 

A - Ambiente Natural e Primeiros Povos      A - Império e Monarquia Absoluta no século XVIII 

B - Os Romanos na Península Ibérica B - Lisboa Pombalina 
C - Os Muçulmanos na Península Ibérica C - 1820 e o Liberalismo 
D - A Formação do Reino de Portugal D - Portugal na segunda metade do século XIX 
E - Portugal no Século XIII e a Revolução de 1383-1395 E - A queda da Monarquia e a 1ª. República 
F - Portugal nos Séculos XV e XVI F - O Estado Novo 

5º
 A

no
   

   
   

   
 

G - Da União Ibérica à Restauração G - O 25 de Abril de 1974 e o Regime Democrático 

  

6.
º 

A
no

 

H - Portugal nos dias de hoje -  Sociedade e Geografia Humana. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

� Competências Específicas em HISTÓRIA                                           Ano Lectivo 2008/2009 

 

TEMAS A B C D E F G H I J K 

Competências 7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 
1 Pesquisar informação em diversos tipos de documentos e fontes x x x x x x x x x x x 

2 Distinguir fontes de informação histórica diversa x x x x x x x x x x x 

3 Ler e interpretar um documento (texto, imagem, mapa, obra de arte, 
tabela cronológica) relativos à situação histórica em estudo 

x x x x x x x x x x x 

4 Destacar informações num documento x x x x x x x x x x x 

5 Identificar conceitos/palavras-chave em documentação x x x x x x x x x x x 

6 Associar e cruzar dados/informações x x x x x x x x x x x 

7 Sintetizar as informações x x x x x x x x x x x 

T
ra

ta
m

en
to

 d
a 

In
fo

rm
aç

ão
 e

  U
ti

liz
aç

ão
 

d
e 

F
o

n
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s 

8 Redigir um texto-comentário evidenciando compreensão da situação 
histórica 

x x x x x x x x x x x 

9 Situar no tempo x x x x x x x x x x x 

10 Analisar uma barra cronológica x x x x x x x x x x x 

11 Conhecer factos/datas essenciais da época x x x x x x x x x x x 

12 Distinguir causas e consequências de acontecimentos ou factos x x x x x x x x x x x 

13 Ler/elaborar representações gráficas do tempo em que se registam 
diversos aspectos (políticos, sociais, económicos, culturais, ...) 

x x x x x x x x x x x 

14 Manusear plantas/mapas de diferentes naturezas e escalas e realidades 
representadas (políticas, geográficas, climáticas, históricas, 
económicas, religiosas…) 

x x x x x x x x x x x 

15 Reconhecer, interpretar e utilizar escalas (numéricas e gráficas) x x x x x x x x x x x 

16 Elaborar mapas-mudos de itinerários e percursos (rotas, viagens, etc.) x x x x x x x x x x x 

17 Interpretar a simbologia e convenções utilizadas nos mapas x x x x x x x x x x x 

C
o

m
p

re
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o
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ia
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e/
T
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p

o
ra

lid
ad
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18 Pesquisar dados/informações em diversos meios de informação e 
comunicação (imprensa escrita, rádio, televisão, Internet, CD-ROM) 

x x x x x x x x x x x 

19 Comunicar oralmente e/ou participar em debates sobre temáticas 
relevantes 

x x x x x x x x x x x 

C
o

m
u

n
ic

a
çã

o
 

20 Redigir textos bem elaborados (narrativos, sínteses, relatórios), 
aplicando vocabulário específico, ordenando os conhecimentos, 
apresentando factos explicativos e relacionando dados históricos 

x x x x x x x x x x x 

 
TEMAS 

 
 

     7º Ano              8.º Ano 9.º Ano 
A Das sociedades recolectoras às 

primeiras civilizações 
E Expansão e Mudança nos Séculos XV 

e XVI 
I A Europa e o Mundo no limiar do século 

XX 
B A herança do Mediterrâneo Antigo F Portugal no contexto europeu dos 

séculos XVII e XVIII 
J Da Grande Depressão à II Guerra Mundial 

C A formação da cristandade ocidental 
e a expansão islâmica 

G O arranque da Revolução Industrial e 
o Triunfo das Revoluções Liberais 

K Do segundo após-guerra aos desafios do 
nosso tempo 

D Portugal no contexto europeu dos 
séculos XII a XIV 

H A civilização industrial no século XIX   
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

� Competências Específicas em GEOGRAFIA·  Ano Lectivo 2008/2009 

 ---- 7º Ano ------------- 8º Ano ------------ 9.º Ano 
---- 

Temas A B C D E F 

Tratamento de Informação  

1 
Utilizar técnicas e instrumentos adequados de pesquisa no 
registo da informação geográfica. X X X X X X 

2 
Seleccionar e organizar informação para a transformar em 
conhecimento mobilizável. X X X X X X 

3 
Utilizar técnicas de construção e/ou de interpretação de 
gráficos e mapas. 

X X X X X X 

Compreensão Geográfica 

4 
Ler e interpretar textos, fotografias, globos, mapa, plantas e 
esquemas, com várias escalas. X X X X X X 

5 
Proceder à localização de fenómenos geográficos utilizando 
técnicas e instrumentos diversificados. X X X X X X 

6 
Identificar os diferentes tipos de climas e relacioná-los com as 
respectivas formações vegetais e produções agrícolas. 

 X     

7 
Identificar as principais formas de relevo terrestre e relacioná-
las com os factores que estiveram na sua origem.  X     

8  
Ler e interpretar os vários indicadores demográficos 
reflectindo sobre as suas consequências imediatas e futuras. 

  X    

9 Analisar casos concretos de diversidade cultural.   X  X  

10 
Analisar o fenómeno de urbanização, sua problemática e 
condições de optimização.   X    

11 
Identificar as actividades económicas, nomeadamente a 
agricultura, a indústria e o turismo, reflectindo sobre a sua 
problemática e condições de optimização. 

   X   

12 
Analisar o desenvolvimento dos transportes e comunicações 
reflectindo sobre a sua problemática e condições de 
optimização. 

   X   

13 
Localizar e analisar o fenómeno de desenvolvimento e de 
subdesenvolvimento reflectindo sobre as causas que lhe são 
inerentes e as soluções para atenuar os contrastes 

    X  

14 

Identificar e analisar casos concretos de impacte dos 
fenómenos naturais e/ou das actividades económicas sobre o 
ambiente natural indicando medidas atenuantes relativamente 
aos impactes negativos. 

   X  X  X 

Comunicação Geográfica 

15 
Utilizar o vocabulário geográfico em descrições orais e 
escritas de fenómenos geográficos, utilizando documentos, 
globos, mapas, gráficos. 

X X X X X X 

16 
Cooperar em grupo, em pequenas tarefas e em projectos 
geográficos comuns. X X X X X X 

 
 
 

ÍNDICE DOS TEMAS 
A: A TERRA ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES C: POPULAÇÃO E POVOAMENTO E: CONTRASTES DE DESENVOLVIMENTO 

B: MEIO NATURAL D: ACTIVIDADES ECONÓMICAS F: AMBIENTE E SOCIEDADE 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS  

As competências essenciais da disciplina de EMRC, são operacionalizadas, por ciclos, do seguinte modo:  

2.º CICLO 

FORMAÇÃO 
PESSOAL  

FORMAÇÃO SOCIAL  

Eu e a família  Eu e o grupo  Eu e a Sociedade  Eu e o Mundo  

·  Conhece-se a si 
próprio.  

·  Desenvolve a 
auto-estima.  

·  Vive a sexualidade 
como algo que faz 
parte do ser pessoa.  

·  Reconhece os seus 
direitos.  

·  Cumpre os seus 
deveres.  

·  Reconhece a 
interioridade como 
dimensão integrante 
do ser humano que o 
torna único no 
Universo.  

·  Conhece  a 
perspectiva cristã da 
origem da Pessoa.   

·  Valoriza a igual 
dignidade do homem 
e da mulher.  

·  Identifica e 
caracteriza os 
diferentes tipos de 
família.  

·  Reconhece os 
valores presentes 
na família.  

·  Reconhece a 
importância da 
família no seu 
crescimento.  

·  Reconhece-se 
como ser amado, 
numa relação de 
afectividade e 
carinho.  

·  Contribui para o 
bem-estar familiar.  

·  Conhece a noção 
da família na 
Bíblia, no 
ensinamento da 
Igreja e nas 
principais 
religiões.  

·  Identifica a 
constituição e a 
finalidade de 
diferentes grupos.  

·  Define a noção 
de grupo e elabora 
regras.  

·  Reconhece a 
importância do 
grupo no seu 
crescimento.  

·  Confronta-se 
com o modelo das 
primeiras 
comunidades 
cristãs.  

·  Investiga nos 
Evangelhos a 
mensagem de 
Jesus acerca das 
relações entre as 
pessoas.  

·  Compreende o 
Mandamento do 
Amor e a vida dos 
primeiros cristãos.  

·  Assume uma 
atitude crítica em 
relação a si 
próprio e cresce 
numa dinâmica de 
perdão.  

·  Olha e valoriza a 
realidade envolvente 
assumindo gestos de 
fraternidade e 
solidariedade.  

·  Respeita aqueles que 
pertencem a culturas, 
religiões ou grupos 
diferentes.  

·  Conhece os Dez 
Mandamentos como 
expressão da 
consciência ética da 
humanidade.  

·  Conhece a 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos.  

·  Conhece a finalidade 
de instituições e 
organismos nacionais e 
internacionais que 
contribuem para 
a promoção e 
valorização das 
pessoas.  

·  Reconhece as 
actividades da Igreja 
Católica no campo 
religioso, social e 
cultural.  

·  Valoriza o 
testemunho de pessoas 
que viveram em prol 
dos outros.  

·  Valoriza as tradições 
reconhecendo os 
significados das festas e 
feriados religiosos e 
civis que retractam a 
nossa cultura e as 

·  Admira e valoriza 
as maravilhas 
existentes na 
natureza.  

·  Define alguns 
termos ecológicos.  

·  Conhece os direitos 
do consumidor.  

·  Identifica 
Instituições e 
organismos que 
contribuem para a 
preservação do 
ambiente.  

·  Reconhece e 
valoriza o património 
histórico e religioso 
local.  

·  Aprofunda o 
conhecimento da 
perspectiva cristã da 
natureza.  

·  Adequa os seus 
comportamentos à 
preservação do 
ambiente.  
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nossas gentes.  

·  Valoriza o sentido 
cristão do Natal e da 
Páscoa.  

3.º CICLO 

FORMAÇÃO PESSOAL  FORMAÇÃO SOCIAL  

Eu e a família  Eu e o grupo  Eu e a Sociedade  Eu e o Mundo  

·  Reconhece a importância 
dos sentimentos e da 
afectividade vivendo a 
dimensão  sexual.  

·  Aprofunda o conhecimento 
das características da 
adolescência aceitando as 
mudanças fisiológicas próprias 
da idade.  

·  Reconhece a autonomia, a 
opção livre e a informação 
adequada como aspectos 
essenciais para assumir 
atitudes e comportamentos 
responsáveis no 
relacionamento sexual.  

·  Vive a sua liberdade 
aprendendo a escolher o 
melhor.  

·  Reconhece-se como 
construtor da sua história 
pessoal.  

·  Consolida convicções e 
desenvolve atitudes de cidadão 
ecológico.  

·  Aprofunda o fenómeno 
religioso e toma decisões 
pessoais, livres e responsáveis 
face à diversidade de 
propostas religiosas.  

·  Identifica a procura humana 
do transcendente  

·  Toma consciência da sua 
situação existencial 
desenvolvendo um projecto de 
vida com sentido.  

·  Identifica a 
família como lugar 
de comunicação e 
de 
desenvolvimento 
afectivo.  

·  Valoriza a 
família como 
espaço de encontro 
e de realização 
humana e 
espiritual.  

·  Reconhece a 
perspectiva cristã 
da liberdade, da 
felicidade e da 
sexualidade.  

·  Valoriza as 
relações 
interpessoais como 
espaço de 
construção da 
felicidade.  

·  Reflecte sobre a 
identidade dos 
grupos no contexto 
social do respeito 
pelas diferenças e 
pelos direitos 
de cada um.  

·  Compreende a 
especificidade do 
Cristianismo e da 
Igreja católica 
descobrindo o seu 
contributo 
para  uma proposta 
de realização 
pessoal e social.  

·  Reconhece e 
promove a vivência 
dos Direitos 
Humanos.  

·  Reflecte 
criticamente sobre os 
papéis sexuais 
estereotipados.  

·  Vive a fraternidade 
universal e promove 
a solidariedade.  

·  Constrói a paz 
promovendo o 
perdão.  

·  Descobre-se como 
construtor da história 
humana.  

·  Respeita a 
liberdade dos outros 
e promove a 
alteridade.  

·  Reconhece a 
perspectiva cristã da 
liberdade, da 
felicidade e da 
sexualidade.  

·  Identifica 
dimensões do 
religioso na cultura.  

·  Conhece as 
principais religiões  

·  Compreende e 
promove o valor do 
Ecumenismo.  

·  Entende o 
património 
ecológico 
como 
essencial à 
vida.  

·  Promove e 
valoriza a 
preservação 
do património 
histórico e 
cultural.  

·  Reconhece a 
originalidade, 
a 
universalidade 
e os desafios 
do 
Mandamento 
Novo de Jesus 
Cristo.  
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

� Competências Específicas em   MATEMÁTICA                                         Ano Lectivo 2008/2009 

 2.º e 3.º Ciclos 
 

 
COMPETÊNCIAS A B C 

1 Compreender conceitos x x x 

2 Compreender enunciados orais e escritos, distinguindo o essencial x x  x 

3 Realizar cálculos matemáticos  x x x 

4 Aplicar procedimentos e algoritmos x x x 

5 Reconhecer analogias e relações entre situações x x x 

6 Utilizar diferentes estratégias para a resolução e formulação de problemas x x x 

7 Aplicar o espírito crítico na análise de situações x x x 

8 
Formular conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, 
factos conhecidos. 

x x x 

9 
Ser capaz de comunicar o pensamento matemático ou a estratégia de 
resolução de um problema de forma coerente e clara. 

x x x 

10 
Ser capaz de utilizar diferentes instrumentos na realização de actividades e 
apresentação de resultados 

x x x 

 
Conteúdos Programáticos 
Tema A: Números e Cálculo 

Tema B: Geometria 

Tema C: Estatística 
 
 

Critérios Gerais de Correcção 
Todas as respostas em fichas, testes ou trabalhos individuais e /ou de grupo devem: 

� Ser construídas de forma organizada, clara, coerente e objectiva; 

� Conter uma interpretação correcta dos documentos em estudo; 

� Não conter erros ortográficos nem erros científicos; 

� Utilizar vocabulário adequado e específico da área curricular; 

� Fundamentar afirmações, resultado de reflexão pessoal; 

� Apresentar, quando solicitado, todos os cálculos inerentes à resolução de 
problemas; 

� Apresentar um raciocínio lógico e adequado à situação em causa; 

� Apresentar conclusões. 
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Material  
Todos os alunos devem trazer para as aulas: 

� Manual e Caderno de Actividades; 

� Caderno diário / Dossiê; 

� Caneta, lápis e borracha; 

� É proibido o uso de corrector; 

� Calculadora; 

� Régua e Esquadro; 

� Compasso; 

� Transferidor. 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

�  Competências Específicas em CIÊNCIAS DA NATUREZA                                         
Ano Lectivo 2008/2009 

 
Conteúdos Programáticos 5º ano e 6ºano 
 

Tema A: Onde existe vida – A Biosfera 

Tema B: Diversidade de Seres Vivos e suas relações com o meio 

Tema C: Unidade na diversidade dos Seres Vivos  

Tema D: Materiais terrestres suportes de vida 

Tema E: Processos vitais comuns aos Seres Vivos 

Tema F: Agressões do meio e integridade do organismo 

 

 

 

 

 

 

5º ANO  e  6º ANO  
Competências Específicas – Ciências da Natureza A B 

 
C D E F 

1 Revelar curiosidade sobre os temas abordados. X X X X X X 

2 Compreender conceitos. 
 

X X X X X X 

3 Compreender e interpretar informação expressa em texto, gráficos e 
tabelas. 
 

X X X X X X 

4 Problematizar situações concretas da vida quotidiana. 
 

X X X X X X 

5 Compreender como a Ciência e a Tecnologia têm contribuído para a 
melhoria da qualidade de vida.  
 

X X X X X X 

6 Conhecer e respeitar as regras de segurança do laboratório. X X X X X X 

7 Executar experiências. 
 

X X X X X X 

8 Realizar actividades de grupo, partilhando informações. X X X X X X 

9 Utilizar diversos meios, incluindo as tecnologias da informação e 
comunicação, na apresentação dos resultados de pesquisa e de 
projectos. 
 

X X X X X X 

10 Comunicar de forma clara, oralmente e por escrito, de acordo com a 
linguagem científica apropriada. 
 

X X X X X X 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

� Competências Específicas em  CIÊNCIAS NATURAIS                                           Ano 
Lectivo 2008/2009 

 

 

 
Conteúdos Programáticos 7º ano 
Tema A: A Terra no espaço. 
Tema B: A Terra em transformação. 
 

Conteúdos Programáticos 8ºano 
Tema C: A Sustentabilidade na Terra. 

Conteúdos Programáticos 9ºano 

Tema D: Viver melhor na Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º ANO  8º 
ANO 

9º ANO Competências Específicas – Ciências Naturais 

A B C D 
1 Revelar curiosidade sobre os temas abordados. x X X X 

2 Compreender conceitos. X X X X 

3 Compreender e interpretar informação expressa em texto, gráficos e tabelas. X X X X 

4 Problematizar situações concretas da vida quotidiana. X X X X 

5 Compreender como a Ciência e a Tecnologia têm contribuído para a 
melhoria da qualidade de vida. 

X X X X 

6 Conhecer e respeitar as regras de segurança do laboratório. X X X X 

7 Executar experiências. X X X X 

8 Realizar actividades de grupo, partilhando informações. X X X X 

9 Utilizar diversos meios, incluindo as tecnologias da informação e 
comunicação, na apresentação dos resultados de pesquisa e de projectos. 

X X X X 

10 Comunicar de forma clara, oralmente e por escrito, de acordo com a linguagem 
científica apropriada.  

X X X X 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
 

� Competências Específicas em  CIÊNCIAS FÍSICO-QUÍMICAS                                         
Ano Lectivo 2008/2009 

 

 

Temas A B C D E F G H I J K L M 

Competências 7º ano 8º ano 9º ano 

1 Conhecer e interpretar leis e modelos científicos. x x x x x x x x x x x x x 

2 Aplicar leis e modelos científicos. x x x x x x x x x x x x x 

3 Conhecer e aplicar as unidades do S.I. x x x x x x x x x x x x x 

4 Interpretar dados em situações problemáticas. x x x x x x x x x x x x x 

5 Formular hipóteses para a resolução de problemas. x x x x x x x x x x x x x 

6 Realizar cálculos matemáticos. x x x x x x x x x x x x x 

7 Avaliar resultados obtidos. x x x x x x x x x x x x x 

8 Executar experiências segundo protocolo experimental 
determinado. 

x x x x x x x x x x x x x 

9 Conhecer e respeitar as regras de segurança do laboratório. x x x x x x x x x x x x x 

10 Analisar resultados experimentais. x x x x x x x x x x x x x 

11 Interpretar resultados experimentais. x x x x x x x x x x x x x 

12 Estabelecer comparação entre modelos e leis científicos e os 
resultados experimentais. 

x x x x x x x x x x x x x 

13 Sugerir modelos ou leis científicas que expliquem os 
resultados experimentais. 

x x x x x x x x x x x x x 

14 Elaborar gráficos, tabelas e esquemas. x x x x x x x x x x x x x 

15 Interpretar gráficos. x x x x x x x x x x x x x 

16 Interpretar tabelas e esquemas. x x x x x x x x x x x x x 

17 Formular argumentos válidos para justificar o seu 
raciocínio. 

x x x x x x x x x x x x x 

18 Utilizar uma linguagem científica apropriada. x x x x x x x x x x x x x 

19 Exprimir-se de forma clara com correcção linguística. x x x x x x x x x x x x x 

20 Analisar e interpretar documentos diversos. x x x x x x x x x x x x x 

 
 
Temas: 

A - Universo 
B - Sistema Solar 
C - Planeta Terra 

         D - Materiais 
E - Energia 

F- Reacções Químicas 
G - Som e Luz 

        H – Mudança  Global 
I - Gestão Sustentável dos Recursos 

J - Em transito 
K - Sistemas Eléctricos e Electrónicos 
L - Classificação dos Materiais 

        M - Ciência, Tecnologia e Qualidade 
de Vida 
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Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

� Competências Específicas em INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO                Ano Lectivo 2008/2009 

 Temas A B C 

 
Competências 9º ano 

1 
Rentabilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação nas tarefas de 
construção do conhecimento em diversos contextos do mundo actual; 

X X X 

2 
Mobilizar conhecimentos relativos à estrutura e funcionamento básico dos 
computadores, de modo a poder tomar decisões fundamentadas na 
aquisição e/ou remodelação de material informático; 

X X X 

T
ra

ta
m

en
to

 d
e 

In
fo

rm
aç

ão
 

3 Aplicar as suas competências em TIC em contextos diversificados; X X X 

4 
Utilizar as funções básicas do sistema operativo de ambiente gráfico, 
fazendo uso das aplicações informáticas usuais; 

X X X 

5 Conhecer e utilizar um browser; X X X 

6 Conhecer e utilizar um processador de texto; X X X 

U
ti

li
za

çã
o 

de
 

S
of

tw
ar

e 

7 Conhecer e utilizar um aplicativo de criação de apresentações; X X X 

8 
Utilizar as potencialidades de pesquisa, comunicação e investigação 
cooperativa da Internet, do correio electrónico e das ferramentas de 
comunicação em tempo real; 

X X X 

9 
Utilizar os procedimentos de pesquisa racional e metódica de informação 
na Internet, com vista a uma selecção criteriosa da informação; 

X X X 

C
om

un
ic

aç
ão

 

10 Cooperar em grupo na realização de tarefas; X X X 

 
Temas: 
A – Tecnologias de Informação e Comunicação 
B – Processamento de Texto 
C – Criação de Apresentações 



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  84 - Total de páginas: 114 

 

  

Instrumentos de Avaliação 
 

• Observação Directa 

• Registo de Ocorrências significativas 

• Fichas de Trabalho 

• Testes de desempenho (Em cada disciplina será entregue no início do ano uma Matriz 

modelo que conterá a informação relativa à estrutura dos testes, assim como os critérios de correcção 

usados nos mesmos) 

• Relatórios de Actividades (por Ex: aulas, visitas de estudo, visionamento de filmes) 

• Trabalhos de Pesquisa individuais e/ou em grupo (No início de cada Trabalho de 

Pesquisa  os alunos serão informados dos critérios de avaliação dos mesmos) 

• Dramatizações 

• Debates/Colóquios 

• Fichas de Auto e Hetero-Avaliação 

 

 
 

Critérios Gerais de Correcção 
Todas as respostas devem: 

� Ser construídas de forma organizada, clara, coerente e objectiva; 

� Conter uma interpretação correcta dos documentos em estudo; 

� Não conter erros ortográficos nem erros científicos; 

� Utilizar vocabulário adequado e específico da área curricular; 

� Fundamentar afirmações, resultado de reflexão pessoal; 

� Apresentar, quando solicitado, todos os cálculos inerentes à resolução de 
problemas; 

� Apresentar um raciocínio lógico e adequado à situação em causa; 

� Apresentar conclusões. 
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Nomenclatura de Classificação 

1. De 0  a 19% Fraco 

2. De 20 a 49% Não Satisfaz 

3. De 50 a 69% Satisfaz 

4. De 70 a 89% Satisfaz Bem 

5. De 90 a 100% Excelente 

É aconselhável que se faça, sempre que possível, um pequeno comentário que forneça ao aluno indicadores 
importantes sobre o seu desempenho. 
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DePaRTAMENtO  CURRICULAR DE EXPRESSÕES 
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Critérios Gerais de Correcção 

Todos os trabalhos orais e escritos devem: 
 

• Demonstrar correcção linguística; 

• Utilizar vocabulário específico da disciplina. 
 

 
 

Material escolar 

Todos os alunos devem trazer para as aulas:  
 

• Manual e Caderno de actividades; 

• Caderno diário; 

• Flauta de bisel; 

• Caneta, lápis e borracha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  88 - Total de páginas: 114 

 

DePaRTAMENtO  CURRICULAR DE EXPRESSÕES 

 

� Competências Específicas em Educação Física - 2.º Ciclo   

Ano Lectivo 2008/2009 

 
 
Conteúdos  2.º Ciclo 
 
Actividades Físicas Desportivas 5ºano 6ºano 
A -Jogos  A - 
Jogos Desportivos Colectivos   
B- Andebol PI PI 
C- Basquetebol I E 
D- Futebol E E 
E- Voleibol I PE 
Ginástica   
F- Solo PE E 
G- Aparelhos I PE 

Matérias A B C D E F G H I J K 

Experiências de Aprendizagem             5.º Ano                   6.º Ano 
1 Participar activamente em todas as situações e procurar o 

êxito pessoal e do grupo 
x x x x x x x x x x x 

2 Relacionar-se com cordialidade e respeito pelos seus 
companheiros  

x x x x x x x x x x x 

3 Cooperar nas situações de aprendizagem e de 
organização 

x x x x x x x x x x x 

4 Aceitar o apoio dos companheiros bem como as opções 
dos outros 

x x x x x x x x x x x 

5 Analisar e interpretar a realização das actividades físicas 
seleccionados, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 
organização e participação, ética desportiva, etc 

x x x x x x x x x x x 

6 Escolher, nas situações de aprendizagem e de 
organização, as acções favoráveis ao êxito, segurança e 
bom ambiente 

x x x x x x x x x x x 

7 Realizar movimentos de deslocamento no espaço, com 
alternância de ritmos e velocidades 

x x x x x x x x x x x 

8 Desenvolver a coordenação corporal através de 
participações individuais e em grupo 

x x x x x x x x x x x 

9 Aplicar os conhecimentos sobre técnicas nas actividades 
desportivas.  

x x x x x x x x x x x 

10 Saber organizar e participar nas actividades desportivas. x x x x x x x x x x x 

11 Conhecer diversos processos de elevação e manutenção 
da condição física 

x x x x x x x x x x x 

12 Elevar o nível funcional das capacidades motoras, 
condicionais e coordenativas 

x x x x x x x x x x x 

13 Aplicar-se com entusiasmo para elevar os níveis de 
aptidão física 

x x x x x x x x x x x 

 

14 Conhecer e aplicar cuidados higiénicos, bem como as 
regras de segurança pessoal e dos companheiros, e de 
preservação dos recursos materiais. 

x x x x x x x x x x x 
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H- Rítmica PI I 
I- Atletismo PI I 
Raquetas   
J- Badminton PI I 
k- Ténis PI I 
L- Luta PE I 
M- Patinagem PI PE 
N- Actividades Rítmicas - Dança PE E 
O- Percursos na Natureza PI I 
 
Introdução; E- Elementar; PE- Parte do Elementar; PI- Parte da Introdução;  
A- Avançado 
 
Matérias Alternativas – Corfebol; Hóquei em campo; Râguebi; Beisebol  
 
Avaliação  
Critérios: 

• Participar nos jogos Desportivos colectivos desempenhando com oportunidade e 
correcção as acções solicitadas pelas situações de jogo. 

• Praticar actividades lúdicas tradicionais e populares. 

• Realizar destrezas elementares de solo, aparelhos e mini - trampolim. 

• Patinar em equilíbrio e segurança. 

• Realizar saltos, corridas e lançamentos. 

• Utilizar as habilidades apropriadas em percursos da natureza. 

• Participar activamente em todas as situações e procurar o êxito tanto pessoal como 
de grupo. 

• Revelar espírito de tolerância na concretização das diferentes tarefas. 

• Conhecer e aplicar regras de higiene e segurança. 

• Conhecer os processos fundamentais das adaptações morfológicas (funcionais e 
psicológica). 

• Conhecer as regras dos jogos e de exercícios físicos e desportivos. 
 
Instrumentos de Avaliação 
-Observação contínua e directa; 
-Grelhas de Observação; 
-Registo de Ocorrências significativas; 
-Relatório da aula; 
-Pequenos trabalhos de pesquisa. 
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DePaRTAMENtO  CURRICULAR DE EXPRESSÕES 

 

Competências Específicas em Educação Física – 3º ciclo 
Ano Lectivo 2008/2009 

                                                                    Modalidades A  B C D E F G H I 

  Experiências de Aprendizagem 

1 Realizar as acções  técnico- tácticas das 
Actividades Desportivas X X X X X X X X X 

2 Cooperar nas situações de aprendizagem, de 
organizacão, e de segurança X X X X X X X X X 

3 Compreender conceitos, regras e tomadas de 
decisão X X X X X X X X X 

4 Participar activamente em todas as situações 
e procurar o êxito pessoal e de grupo X X X X X X X X X 

5 Analisar e interpretar a realização das 
Actividades Fisicas X X X X X X X X X 

6 Aceitar o apoio dos companheiros nos 
esforços de aperfeiçoamento próprio bem 
como as opções do(s) outro(s) e as 
dificuldades reveladas por eles 

X X X X X X X X X 

7 Apresentar iniciativas e propostas pessoais 
de desenvolvimento de actividades 
individuais e de grupo 

X X X X X X X X X 

 

8 Desenvolver coordenação corporal através 
de participações individuais e em pares X X X X X X X X X 

9 Elevar o nível funcional das capacidades 
condicionais e coordenativas 

X X X X X X X X X 

10 Conhecer e aplicar diversos processos de 
elevação e manutenção da condição física de 
uma forma autonoma 

X X X X X X X X X 

A
pt

id
ão

 
F

ís
ic

a 

11 Saber organizar e interpretar os níveis de 
esforço 

X X X X X X X X X 

12 Interpretar os conhecimentos na esfera da 
cultura fisica 

X X X X X X X X X 

13 Conhecer e interpretar os factores de  saúde  
e risco associados à pratica das actividades 
fisicas 

X X X X X X X X X 

C
on

he
ci

m
en

to
 

14 Conhecer as principais regras das 
modalidades praticadas 

X X X X X X X X X 

 

Legenda 
Matérias: 
A – Basquetebol  B – Futebol   C – Voleibol  D – Andebol  E – Atletismo F -  Ginástica  
 G -  Raquetas    H –  Luta      I – Fitnessgramm  
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DePaRTAMENtO  CURRICULAR DE EXPRESSÕES 

Competências Específicas em EDUCAÇÃO VISUAL E TECNOLÓGICA 
2008/2009 

 
 Conteúdos A B C D E F G H I J K 
 Competências            

1 Conceber  objectos plásticos em função de mensagens. X X X X X X X X X X X 
2 Conceber objectos gráficos aplicando regras de 

comunicação visual assim como elementos definidores da 
forma. 

X X X X X X X X X X X 

C
om

uc
aç

ão
 

vi
su

al
 

3 Aplicar regras de representação gráfica convencional em 
lettering, desenho geométrico e gráficos. 

X X X X X X X X X X X 

4 Criar composições bi e tridimensionais a partir da 
observação e da imaginação, utilizando expressivamente os 
elementos da forma. 

X X X X X X X X X X X 

E
le

m
en

to
s 

da
 

F
or

m
a 

5 Compreender a natureza da cor e a sua relação com a luz, 
aplicando os conhecimentos nas suas experimentações 
plásticas. 

X X X X X X X X X X X 

M
at

er
ia

is
 6 Seleccionar e aplicar os materiais tendo em conta as suas 

propriedades expressivas/técnicas. 
X X X X X X X X X X X 

7 Manter comportamentos saudáveis e seguros para consigo 
próprio e com os outros, deixando arrumado o seu posto de 
trabalho e sala. 

X X X X X X X X X X X 

8 Conhecer e aplicar algumas técnicas básicas nomeadamente 
união, separação-corte, montagem, formação, conformação 
e recobrimento. 

X X X X X X X X X X X 

9 Aplicar as técnicas específicas aos materiais a utilizar e aos 
problemas técnicos a resolver. 

X X X X X X X X X X X 

F
ab

ri
ca

çã
o/

C
on

st
ru

çã
o 

10 Estabelecer um plano racional de trabalho que relacione as 
operações a realizar e os meios técnicos disponíveis. 

X X X X X X X X X X X 

 

Critérios Gerais de Correcção 
Todas os trabalhos individuais e /ou de grupo devem: 

� ser construídas de forma organizada, clara, coerente e objectiva; 

� conter uma interpretação correcta dos documentos em estudo; 

� não conter erros ortográficos nem erros científicos; 

� utilizar vocabulário adequado e específico da área curricular; 

� fundamentar afirmações, resultado de reflexão pessoal; 

� apresentar conclusões. 

 
 

Instrumentos de Avaliação 

� trabalhos produzidos pelos alunos sobre o tema em estudo 

� Grelhas de observação das aulas 
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DePaRTAMENtO  CURRICULAR DE EXPRESSÕES 

� Competências Específicas em Ed. Visual e Experiências de Aprendizagem 

  Ano Lectivo 2008/2009 

TEMAS A B C D E F G H I J K 

Experiências de Aprendizagem 7º Ano 8º Ano 9º Ano 
1 • Ler e interpretar narrativas nas diferentes 

linguagens visuais. 
X X X X X X X X X X X 

  2 • Descrever acontecimentos aplicando 
metodologias do desenho de ilustração, da 
banda desenhada ou do guionismo visual. 

X X X X X X X X X X X 

3 • Reconhecer, através da experimentação 
plástica, a arte como expressão do sentimento e 
do conhecimento. 

X X X X X X X X X X X 

4 • Entender o desenho como um meio para a 
representação expressiva e rigorosa de formas. 

X X X X X X X X X X X 

C
om

un
ic

aç
ão

 v
is

ua
l 

 

5 • Conceber formas obedecendo a alguns 
princípios de representação normalizada. 

X X X X X X X X X X X 

  6 • Compreender as relações do Homem com o 
espaço: proporção, escala, movimento, 
ergonomia e antropometria. 

X X X X X X X X X X X 

  7 • Conceber projectos e organizar com 
funcionalidade e equilíbrio os espaços 
bidimensionais e tridimensionais. 

X X X X X X X X X X X 

  8 • Compreender a estrutura das formas naturais 
e dos objectos artísticos, relacionando-os com 
os seus contextos. 

X X X X X X X X X X X 

  9 • Perceber os mecanismos perceptivos da 
luz/cor, síntese aditiva e subtractiva, contraste 
e harmonia e suas implicações funcionais. 

X X X X X X X X X X X 

E
le

m
en

to
s 

da
 f

or
m

a 
 

10 • Utilizar meios expressivos, ligados aos 
diversos processos tecnológicos – a fotografia, 
o cinema, o vídeo, o computador, entre outros 
– por si só ou integrados e ser capaz de os 
utilizar de forma criativa e funcional. 

X X X X X X X X X X X 

 

TEMAS: 
A – Ponto/ Linha 
B – Banda Desenhada 
C – Cartazes 
D – Folhetos Informativos 
E – Claro-Escuro 
F – Perspectivas 
G – Criação de um objecto  
H – Criação/ Manutenção de espaços  
 I – Módulo/ Padrão 
J – Composição gráfica 
K – Cor 

 
 
 
 



PROJECTO CURRICULAR 
AgrupamentoVertical de Escolas Dr. João Lúcio                                

 

-  93 - Total de páginas: 114 

 

Critérios Gerais de Correcção 
Todas os trabalhos individuais e /ou de grupo devem: 

� ser construídas de forma organizada, clara, coerente e objectiva; 

� conter uma interpretação correcta dos documentos em estudo; 

� não conter erros ortográficos nem erros científicos; 

� utilizar vocabulário adequado e específico da área curricular; 

� fundamentar afirmações, resultado de reflexão pessoal; 

� apresentar conclusões. 

 
Instrumentos de Avaliação 

� trabalhos produzidos pelos alunos sobre o tema em estudo 

� construção de maquetes  

� Grelhas de observação das aulas 
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Departamentos (Ciências Sociais e Humanas e Matemática e Ciências Experimentais)  
 

� Competências Específicas em Educação Tecnológica                                       Ano Lectivo 2008/2009 

 

CONTEÚDOS A B C D E F A B C D E F 

Competências 7.º Ano 8.º Ano 

1 Compreender que a natureza e evolução da tecnologia tem um 
impacto nos indivíduos, na sociedade e no meio ambiente. 

x x x x x x x x x x x x 

2 Ser consumidores atentos e exigentes analisando criticamente 
abusos, perigos, vantagens e desvantagens do uso de uma tecnologia 

x x x x x x x x x x x x 

3 Reconhecer normas de saúde e segurança pessoal e colectiva, 
contribuindo com a sua reflexão e actuação para a existência de um 
ambiente agradável à sua volta. 

x x x x x x x x x x x x 

T
ec

no
lo

gi
a 

e 
So

ci
ed

ad
e 

4 Predispor-se a intervir na melhoria dos efeitos nefastos da tecnologia 
no ambiente. 

x x x x x x x x x x x x 

5 Dispor-se a estudar o objecto técnico, considerando a análise 
morfológica, estrutural, funcional e técnica. 

x x x x x x x x x x x x 

6 Representar e explorar graficamente ideias de objectos ou sistemas, 
usando diversos métodos e meios, para explorar a viabilidade e 
melhoria de alternativas 

x x x x x x x x x x x x 

7 Ler e interpretar documentos técnicos simples (textos, símbolos, 
esquemas, diagramas, fotografias, etc.) 

x x x x x x x x x x x x 

8 Realizar e apresentar diferentes informações orais e escritas, 
utilizando vários suportes e diversas técnicas de comunicação 
adequadas aos contextos 

x x x x x x x x x x x x 

9 Exprimir o pensamento e as propostas técnicas através de esboços e 
esquemas gráficos. 

x x x x x x x x x x x x 

P
ro

ce
ss

os
 T

ec
no

ló
gi

co
s 

10 Comunicar as soluções técnicas de um produto através de um 
dossier. 

x x x x x x x x x x x x 

11 Compreender que é necessário a existência de energia para produzir 
trabalho 

x x x x x x x x x x x x 

12 Conhecer as normas de segurança de utilização das técnicas. x x x x x x x x x x x x 

13 Conhecer e identificar a simbologia relativa aos trabalhos a realizar. x x x x x x x x x x x x 

14 Conhecer as principais características das grandes famílias dos 
materiais. 

x x x x x x x x x x x x 

15 Aptidão para comparar as características e aplicações técnicas em 
diferentes materiais. 

x x x x x x x x x x x x 

16 Aptidão para escolher materiais de acordo com o seu preço, aspecto, 
propriedades físicas e características técnicas. 

x x x x x x x x x x x x 

17 Valorizar na escolha dos materiais os aspectos estéticos destes que 
cumpram os requisitos técnicos exigidos. 

x x x x x x x x x x x x 

18 Comparar os materiais aplicados em diferentes momentos da 
história. 

x x x x x x x x x x x x 

19 Utilizar os materiais tendo em conta as normas de segurança 
especificas.  

x x x x x x x x x x x x C
on

ce
it

os
 p

ri
nc

íp
io

s 
e 

op
er

ad
or

es
 

T
ec

no
ló

gi
co

s 

20 Predispor-se para atender aos eventuais riscos para a saúde derivados 
do uso de determinados materiais. 

x x x x x x x x x x x x 

CONTEÚDOS 
 A - TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 B - TECNOLOGIA DE CONSUMO 

 C - OBJECTO TECNICO 

 D - PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS E SISTEMAS TECNICOS 

 E - ACUMULAÇAO E TRANSFORMAÇAO DE ENERGIA 

 F - PRODUÇÃO 
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Avaliação nas áreas curriculares não disciplinares  

 

A avaliação é, evidentemente, da responsabilidade do Conselho de Turma, devendo este órgão 

pronunciar-se sobre uma proposta apresentada pelo professor ou pelo par pedagógico14 (no caso 

do Estudo Acompanhado e da Área de Projecto) ou pelo Director de Turma (no caso da Formação 

Cívica). 

O artigo 29 do Despacho está relacionado com o carácter transversal (a todas as disciplinas) e 

integrador (das diversas aprendizagens) destas áreas do currículo. Embora disponham de tempos 

semanais para a realização de actividades específicas, o seu desenvolvimento deve ser 

coordenado entre todos os professores da turma, o mesmo se aplicando à avaliação. Os 

objectivos do trabalho a realizar nas “novas áreas” devem ser considerados por todos os 

professores, não se limitando àquilo que o aluno faz nos tempos semanais especificamente 

dedicados a cada uma delas. Em consequência, será preciso acompanhar e avaliar em que 

medida, nas diversas disciplinas, o aluno está a progredir relativamente aos objectivos 

fundamentais destas áreas transversais. Por isso, em cada área, os docentes responsáveis por 

assegurar o trabalho com os alunos nos respectivos tempos semanais devem recolher informação 

relevante junto dos seus colegas e propor uma avaliação que será discutida no Conselho de 

Turma e tomada como base para a decisão deste órgão. 

 

Avaliação em Educação Tecnológica e segunda disciplina da Educação Artística (3.º ciclo)  

De acordo com o Decreto-Lei 6/2001, nos 7.º e 8.º anos, a carga horária mínima da disciplina de 

Educação Tecnológica e de uma segunda disciplina da área da Educação Artística (Educação 

Musical, e Expressão Dramática) deve corresponder a uma partilha equitativa ao longo do ano 

lectivo do equivalente a um bloco semanal de 90 minutos. 

Propondo-se uma organização “semestral” destas disciplinas, conjugada com o desdobramento da 

turma em dois grupos, deve naturalmente destinar-se a cada disciplina metade do número de 

semanas do ano lectivo. Nestes casos, porém, será preciso resolver o problema dos momentos de 

avaliação porque, evidentemente, não poderá haver lugar a avaliação sumativa no final de todos 

os períodos lectivos. 

Um princípio fundamental, a observar sempre, é o de que a avaliação do final do 3.º período diz 

respeito ao ano lectivo e, sendo da responsabilidade do Conselho de Turma, deve considerar 

todas as disciplinas e áreas não disciplinares do plano de estudos para esse ano de escolaridade. 

Isto significa que, independentemente do modo como os tempos lectivos foram distribuídos ao 

longo do ano, no final do 3.º período, em reunião do Conselho de Turma, será feita uma avaliação 

global e será atribuído, no caso de todas as disciplinas, um nível na escala de 1 a 5. Deste modo, 

nenhuma informação sobre uma disciplina, dada num momento anterior ao da realização da 

referida reunião do Conselho de Turma, corresponde a uma decisão final relativa ao ano lectivo. 

 

                                                 
14 No caso do 2.º Ciclo 
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   MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No final do dos 1.º e 2.º períodos, a avaliação assume carácter descritivo para as disciplinas 

que se iniciam nos 1.º e 2.º semestre. No final do 1.º semestre e no final do 3.º período 

procede-se à atribuição das classificações (na escala de 1 a 5). 

 

 

 

 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

   

 

  

Situação 

Normal 

 

Organização 

Semestral 

 

 

                           Avaliação Qualitativa                  Avaliação Qualitativa  
                       

 

A avaliação dos alunos com necessidades educativas especiais é da responsabilidade 

do Conselho de Turma, ouvidos os técnicos, os Serviços de Apoios Especializados e 

outros intervenientes no processo. 

 

     

 

 
 
 

          
 

 

 

 

Nível Nível Nível 

Nível 

Nível 
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CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO/ RETENÇÃO 
 
Avaliação Sumativa – Alguns Apontamentos 
 
 Este texto não dispensa a leitura e análise cuidada da legislação em vigor sobre a 

avaliação dos alunos do ensino básico, nomeadamente: 

 

�   Decreto-Lei n.º 6/2001 (DR N.º 15  I Série -A 18-01-2001   Pág. 258) - Aprova a 

reorganização curricular do ensino básico, estabelecendo os princípios 

orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como da 

avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo 

nacional. 

�  Decreto-Lei n.º 209/2002 (DR  N.º 240    I Série-A    17-10-2002  Pág. 6807) 

Altera o artigo 13º e os anexos I, II e III do Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de 

Janeiro. 

� Despacho Normativo n.º 1/2005 (DR N.º 3  I Série-B  05-01-2005  Pág. 71) - 

Estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das 

aprendizagens e competências aos alunos dos três ciclos do ensino básico. 

� Despacho Normativo nº 18/2006 (DR N.º 52  I Série-B 14-03-2006  Pág. 1848) - 

Altera o Despacho Normativo nº 1/2005, de 5 de Janeiro. 

�  Despacho Normativo nº 50/2005 (DR  N.º 215 I Série-B 09-11-2005 Pág. 6461) - 

Define, no âmbito da avaliação sumativa interna, princípios de actuação e normas 

orientadoras para a implementação, acompanhamento e avaliação dos planos de 

recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento como estratégia de 

intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos do ensino básico. 

�   Despacho Normativo n.º 1/2006 (DR N.º 5  I Série-B  06-01-2006 Pág.. 156 -

Regulamenta a constituição, funcionamento e avaliação de turmas com percursos 

curriculares alternativos. Revoga o despacho nº 22/SEEI/96, de 20 de Abril. 

� Lei nº 3/2008 (DR  N.º 13    I Série     18-01-2008   Pág. 578) - Aprova o Estatuto 

do Aluno do Ensino não Superior. 

� Decreto-Lei n.º 3/2008 (DR   N.º 4    I  Série  07-01-2008  Pág. 154) – Define os 

apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
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secundário o regime educativo especial aplicável aos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

 
Avaliação nos 2.º e 3.º Ciclos 
 

A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada 

disciplina e área curricular. 

A avaliação sumativa inclui: 

                a) A avaliação sumativa interna; 

                b) A avaliação sumativa externa no 9.º ano de escolaridade.  

 
 
AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA  
 

A avaliação sumativa interna realiza-se no final de cada período lectivo, utilizando 

a informação recolhida no âmbito da avaliação formativa e expressa-se numa classificação 

de 1 a 5, em todas as disciplinas, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere 

relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. Nas áreas curriculares 

não disciplinares expressa-se numa menção qualitativa de Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz 

bem, a qual pode ser acompanhada, sempre que se considere relevante, de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno.   

Alguns procedimentos a observar pelos Conselhos de Turma 

� Os níveis/ menções deverão ser atribuídos para cada disciplina/ área curricular não 

disciplinar independentemente dos níveis/ menções que os alunos obtiverem nas 

outras disciplinas/ áreas curriculares não disciplinares.  

� Quando o professor pretender, em conselho de turma, alterar um nível/ menção 

indicado ao director de turma, terá de justificar esta alteração, apresentando sempre 

os motivos (instrumentos de avaliação) a partir dos critérios pré-definidos no 

respectivo departamento.  

� O conselho de turma pode solicitar a cada professor que esclareça a atribuição de 

determinados níveis/ menções, sempre de acordo com os critérios de avaliação.  

� O conselho de turma só poderá alterar, por consenso ou maioria, os níveis/ menções 

propostos pelos professores quando se verifique que os níveis/ menções em questão 

não correspondem a uma avaliação rigorosa dos alunos. Neste caso, terá o conselho 

de turma que explicitar os motivos que justificam tal alteração, discriminando 
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sempre os critérios de avaliação das disciplinas em questão e os desvios na 

aplicação dos mesmos.  

� O professor deve atribuir os níveis/ menções aos alunos respeitando rigorosamente 

os critérios de avaliação previamente estabelecidos. A uniformização dos 

procedimentos é, pois, fundamental para que os níveis/ menções finais sejam 

atribuídos com segurança.  

� No final do 1.º período, sempre que um aluno obtiver três ou mais níveis inferiores 

a 3, ou nível inferior a 3 a Língua Portuguesa e Matemática, deverá ficar sujeito a 

um plano de recuperação, que pode integrar, entre outras, as modalidades 

previstas no ponto 3 do Artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de 

Novembro..  

� Nos 5.º e 7.º anos de escolaridade, no final do 1.º período, a avaliação deve 

conduzir à atribuição de classificações (disciplinas) ou menções (áreas curriculares 

não disciplinares), salvo em casos excepcionais, devidamente fundamentados pelo 

conselho pedagógico, nos quais assume apenas carácter descritivo.  

� A avaliação, no final do 3.º período, corresponde a um juízo globalizante sobre as 

aprendizagens realizadas pelos alunos ao longo de todo o ano lectivo. Os níveis/ 

menções atribuídos devem, portanto, espelhar não apenas as aprendizagens 

efectuadas durante o 3.º período, mas também as que foram efectuadas durante o 1.º 

e 2.º períodos.  

� No que se refere às disciplinas de organização semestral (Educação Tecnológica 

e Educação Artística), o conselho de turma reúne extraordinariamente no final do 

1.º semestre e ordinariamente no final dos períodos lectivos, de acordo com o 

quadro seguinte:  

  
Momento Disciplina do 1.º Semestre Disciplina do 2.º Semestre 

Final do 1.º Período Avaliação intermédia descritiva 
 

 

Final do 1.º Semestre 
Atribuição de uma classificação 

de 1 a 5, registada na acta do 

Conselho de Turma e sujeita a 

ratificação no final do ano 

 

Final do 2.º Período  Avaliação intermédia descritiva 

Final do 3.º Período Classificação final Classificação final 
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OBS.: No final de cada período, a avaliação intermédia é registada nas fichas de registo de avaliação dos alunos, que 
serão entregues aos Encarregados de Educação. No final do 1.º semestre, as classificações serão registadas e afixadas em 
local público, em pauta própria, com a indicação de que estão sujeitos a ratificação no final do ano.  

 
� No que se refere às áreas curriculares não disciplinares, a avaliação do final do 

3.º período, à semelhança do que acontece com as disciplinas, embora se processe 

numa escala qualitativa, deve corresponder às aprendizagens realizadas e 

competências adquiridas ao longo do ano lectivo e não apenas do 3.º período.  

 
� Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, ou por falta de assiduidade 

motivada por doença prolongada, ou por impedimento legal devidamente 

comprovado, não existirem em qualquer disciplina ou área curricular não 

disciplinar elementos de avaliação sumativa interna respeitantes ao 3.º período, a 

classificação desta é a que o aluno obteve no 2.º período lectivo, se o conselho de 

turma assim o decidir.  

 
A avaliação sumativa interna no final do 9.º ano inclui a realização de uma prova 

global ou um trabalho final para cada disciplina, à excepção de Língua Portuguesa, 

Matemática e EMRC, incidindo sobre as aprendizagens e competências previstas para o 

final do ensino básico. A classificação final a atribuir a cada uma das disciplinas integrará, 

com uma ponderação de 25%, a classificação obtida pelo aluno na prova global ou no 

trabalho final.  

Os docentes terão, pois, de atribuir um nível correspondente às aprendizagens 

efectuadas pelos alunos, excluindo o resultado da prova global/trabalho final, e atribuir o 

nível final, a partir dos dados expressos na seguinte tabela: 
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Cac Cpg CF
1 1 1
1 2 1
1 3 2
1 4 2
1 5 2
2 1 2
2 2 2
2 3 2
2 4 3
2 5 3
3 1 3
3 2 3
3 3 3
3 4 3
3 5 4
4 1 3
4 2 4
4 3 4
4 4 4
4 5 4
5 1 4
5 2 4
5 3 5
5 4 5
5 5 5

Cac - Classificação correspondente à avaliação contínua
Cpg - Classificação da prova global
CF - Classificação final  

 
 

Na sequência da avaliação sumativa, compete ao conselho de turma reanalisar o 

PCT, com vista à sua adequação às reais necessidades dos alunos.  

No 9º ano, os conselhos de turma de final de ano terão de verificar quais os alunos 

que estão em condições de ser admitidos a exame e os que, não preenchendo estas 

condições, ficarão automaticamente não aprovados. 

 
AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA (exames nacionais nas disciplinas de Língua 

Portuguesa  e Matemática - 9.º ano)  

 

As aprendizagens e competências sujeitas a exame serão as do 3º ciclo.  

A classificação do exame tem um peso de 30% sobre a classificação final.  

A classificação final em LP e Mat. obtém-se a partir da aplicação da seguinte fórmula:  

 

CF = (7 x cf + 3 x ce) : 10 

                                           Em que:  

                                                      CF = Classificação final  

                                                      cf = Classificação de frequência  

                                                      ce = Classificação de exame  
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Os exames realizam-se numa fase única com duas chamadas, sendo a primeira 

obrigatória e a segunda apenas para casos excepcionais devidamente comprovados.  

A não realização dos exames implica a retenção do aluno no 9º ano.  

 
 
CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO/ RETENÇÃO  
 
Aspectos gerais  
 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

progressão/retenção dos alunos, bem como as áreas curriculares não disciplinares de 

Estudo Acompanhado e Formação Cívica.  

Em caso de retenção, compete ao conselho de turma elaborar um relatório 

analítico que identifique as competências não adquiridas pelo aluno e as medidas a serem 

tomadas em consideração na elaboração do Projecto Curricular da Turma (PCT)  em que o 

referido aluno venha a ser integrado no ano lectivo subsequente. O conselho de turma terá 

igualmente de elaborar um plano de acompanhamento a ser aplicado no ano lectivo 

seguinte, o qual terá de ser aprovado pelo conselho pedagógico. Os encarregados de 

educação serão envolvidos neste processo.  

 
Se um aluno já foi retido em qualquer ano de escolaridade, e se concluir que não 

possui as condições necessárias à sua progressão, deve ser submetido a uma avaliação 

extraordinária que ponderará as vantagens educativas de nova retenção. A proposta de 

retenção ou progressão do aluno está sujeita a anuência do conselho pedagógico (excepto 

no 9.º ano), com base em relatório que inclua:  

 
• Processo individual do aluno (as competências não adquiridas pelo aluno; os dados 

relativos a todos os instrumentos de avaliação aplicados ao aluno nas disciplinas/Área de 

Projecto em que obteve nível inferior a 3 ou Não satisfaz: resultados das fichas de 

avaliação, trabalhos efectuados, etc.; a aplicação dos critérios de avaliação específicos 

dessas disciplinas);  

• Apoios, actividades de enriquecimento curricular e planos aplicados, bem como a 

indicação da execução das actividades previstas (se foram devidamente aplicadas pelos 

professores do conselho de turma; se houve colaboração do aluno, ou seja, se o aluno 

aplicou as medidas que lhe foram propostas;  razão pela qual a aplicação das medidas não 

surtiu o efeito desejado);  
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• Contactos estabelecidos com os encarregados de educação, incluindo parecer destes sobre 

o proposto;  

• Parecer do Serviço de Psicologia e Orientação (se não existir, deve ser substituído pelo  

parecer da equipa proposta pelo conselho pedagógico e aceite pelo conselho executivo);  

• Proposta de encaminhamento do aluno para um plano de acompanhamento, percurso  

alternativo ou cursos de educação e formação, nos termos da respectiva regulamentação.  

 
A programação individualizada e o itinerário de formação do aluno são elaborados 

com o conhecimento e acordo prévio do encarregado de educação do aluno. A auscultação 

do encarregado de educação será realizada pelo director de turma antes de ocorrer a 

reunião de avaliação de final de ano. O director de turma terá de registar a opinião do 

encarregado de educação acerca de uma possível retenção do aluno e os argumentos por 

ele avançados para sustentar a sua posição, bem como a sua posição sobre a proposta de 

plano ou itinerário de formação do aluno. Esta informação deverá ser transmitida ao 

conselho de turma respectivo.  

 
Quanto aos alunos que ultrapassaram o limite de faltas injustificadas, a sua 

situação corresponde a uma das duas possibilidades seguintes:  

 
• Alunos dentro da escolaridade obrigatória: retenção, salvo decisão em contrário do 

conselho pedagógico, precedendo parecer do conselho de turma; serão analisados em 

Conselho Pedagógico apenas os alunos com condições de aproveitamento que lhes permita 

transitar;  

• Alunos fora da escolaridade obrigatória: exclusão. O aluno fica impossibilitado de 

frequentar o ensino até final do ano lectivo em curso.  

 
Os alunos na primeira circunstância serão submetidos aos mesmos critérios de 

avaliação dos restantes alunos, tendo também que preencher obrigatoriamente os seguintes 

requisitos: 

• Não sejam reincidentes, durante dois anos consecutivos, em matéria de ultrapassagem do 

limite de faltas injustificadas; 

• Não podem ter qualquer falta injustificada às actividades lectivas das disciplinas/áreas 

curriculares não disciplinares em que ultrapassaram o limite de faltas a partir do momento 

da notificação dos respectivos Encarregados de Educação de que se encontram retidos por 

faltas;  
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• Não podem ultrapassar o limite de faltas injustificadas a qualquer outra disciplina/área 

curricular não disciplinar a partir do momento da notificação do Encarregados de Educação 

de que se encontram retidos por faltas; 

  

Caso não preencham qualquer destes requisitos, ficarão retidos no mesmo ano de 

escolaridade, independentemente do seu aproveitamento escolar, tanto em anos terminais 

de ciclo, como em anos não terminais de ciclo. Independentemente do número de faltas 

injustificadas, os alunos em situação de segunda retenção no mesmo ciclo terão de ser 

sempre avaliados em Conselho Pedagógico.  

 

REVISÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO  
 

No final do 3.º período, o encarregado de educação de qualquer um dos alunos pode 

pedir, no prazo de três dias úteis após a reunião para entrega das fichas de registo de 

avaliação, a revisão das decisões decorrentes da avaliação, fundamentando o seu pedido ao 

conselho executivo.  

O conselho de turma procede, no prazo de cinco dias úteis após a recepção do 

pedido, à análise do mesmo e toma uma decisão que pode confirmar ou modificar a 

avaliação inicial. Em acta de conselho de turma devem constar todos os elementos de 

avaliação referentes às disciplinas em que houve recurso, incluindo a explicitação do 

período lectivo em que os instrumentos de avaliação foram aplicados, os dados 

quantitativos e qualitativos e o seu nível de abrangência (ficha global/ficha de apenas uma 

parte da matéria/...). Devem estar também explicitadas as operações efectuadas para que, 

dos critérios de avaliação, resulte um nível final.  

Esta decisão deverá ser submetida a ratificação do conselho pedagógico, no prazo 

de cinco dias úteis. Da decisão definitiva, o conselho executivo notifica o encarregado de 

educação através de carta registada com aviso de recepção, no prazo de cinco dias úteis. O 

encarregado de educação poderá ainda, no prazo de cinco dias úteis após a data de 

recepção da resposta, interpor recurso hierárquico para o director regional de educação, 

quando o mesmo for baseado em vício de forma existente no processo.  

 

CASOS ESPECIAIS DE PROGRESSÃO  
 

Um aluno que revele capacidades excepcionais de aprendizagem numa ou em 

várias áreas ficará sujeito a um plano de desenvolvimento por forma a serem criadas 
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condições para a expressão e desenvolvimento das suas capacidades, bem como para a 

resolução de eventuais situações-problema.  

Esse plano será elaborado pelo conselho de turma no final do 1.º período, sendo 

necessário envolver o encarregado de educação e o aluno.  

Um aluno que revele capacidades de aprendizagem excepcionais e um adequado 

grau de maturidade, a par do desenvolvimento das competências previstas para o ciclo que 

frequenta, poderá transitar de ano de escolaridade antes do final do ano lectivo, uma única 

vez, ao longo dos 2.º e 3.º ciclos. Para tal, terá de haver pareceres concordantes do 

encarregado de educação do aluno, dos serviços especializados de apoio educativo e do 

conselho pedagógico, sob proposta do conselho de turma.  

 
 
EFEITOS DA RETENÇÃO  
 

A retenção de um aluno traduz-se na repetição de todas as áreas e disciplinas do 

ano em que o aluno ficou retido, com as necessárias adaptações constantes do plano de 

acompanhamento.  

Os alunos que atingiram a idade limite da escolaridade obrigatória até ao momento 

da reunião de avaliação sumativa sem completarem o 6.º ou o 9.º ano de escolaridade 

podem candidatar-se à realização de exames nacionais na qualidade de auto-propostos.  
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INSUCESSO POR TURMA E POR DISCIPLINA  
 

De uma forma geral, é considerado insucesso grave, por turma, o que for maior ou 

igual a 20% e, por disciplina, o que for maior ou igual a 30%. Neste caso, deverão ser 

adoptados os seguintes procedimentos:  

a) Em relação às turmas, o conselho de turma terá de definir, no âmbito do 

Projecto Curricular de Turma, medidas concretas, conducentes à diminuição 

dos níveis de insucesso. A aplicação dessas medidas e os seus efeitos terão de 

ser regularmente avaliados, através de reuniões periódicas extraordinárias.  

b) Em relação às disciplinas, os departamentos terão de definir medidas 

concretas conducentes à diminuição dos níveis de insucesso. A aplicação 

dessas medidas e os seus efeitos terão de ser regularmente avaliados, através de 

reuniões periódicas de departamento.  

 
INTERVENÇÃO DOS ALUNOS E DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NA 
AVALIAÇÃO  
 

Os alunos intervêm no seu processo de avaliação no momento em que são 

chamados a realizar a sua auto-avaliação. Isto acontece obrigatoriamente no final de cada 

período, na área curricular não disciplinar de Formação Cívica, através do preenchimento 

de uma ficha de auto-avaliação. Os itens de avaliação devem aplicar-se à globalidade das 

disciplinas e áreas curriculares não disciplinares, de forma a proporcionar ao aluno uma 

reflexão sobre a sua atitude em relação ao trabalho.  

 
Os alunos intervêm ainda através do processo de auto-avaliação que cada professor 

poderá promover ao longo do processo ensino-aprendizagem. Serão também envolvidos na 

elaboração dos planos de recuperação, acompanhamento e desenvolvimento.  

 
Os encarregados de educação são chamados a participar no processo de avaliação 

dos seus educandos, emitindo o seu parecer junto do director de turma, o qual fará chegar 

esse parecer ao conselho de turma respectivo. No caso dos alunos em situação de retenção 

repetida, o parecer é obrigatório e procede-se como referido anteriormente. Serão também 

envolvidos na elaboração dos planos de recuperação, acompanhamento e desenvolvimento.  
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CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO/ RETENÇÃO 
 
 

Anos de 
Escolaridade 

Disciplinas com nível inferior a 3 
ou Área de Projecto com menção 

qualitativa de Não Satisfaz 
(Situações exemplificativas de 

avaliações sumativas que 
traduzem o não desenvolvimento 

das competências definidas) 

 
 

Procedimentos a observar  pelo Conselho Turma 
nas situações limite apresentadas na coluna 

anterior  

 
 

Efeitos 

Matemática e Ciências da Natureza 

Língua Portuguesa e Área de 
Projecto 

  

PROGRESSÃO 

 
Língua Portuguesa  e  Matemática 
 
 
 
Língua Portuguesa, Ciências da 
Natureza e Inglês 
 
 
 

 
A aplicar ao 5.º ano: 
 
O Conselho de Turma 
poderá decidir-se pela 
Progressão (sem 
alteração das avaliações 
propostas), no caso em 
que essa decisão seja 
tomada por maioria de 
dois terços do número de 
docentes que integram o 
Conselho de Turma. 
Caso contrário, verificar-
se-á a Retenção do 
aluno. 
 

 
Matemática, Ciências da Natureza e 
Inglês 
 
 
 
Matemática, Ciências da Natureza e 
Área de Projecto 

 
 
Inglês, Ciências da Natureza e Área 
de Projecto 

 

O Conselho de Turma pondera a sua decisão em 

função dos seguintes aspectos, tendo como referência 

as competências essenciais para o final do 2.ºCiclo: 

• domínio da Língua Portuguesa; 

• educação para a Cidadania/Formação 

Cívica (vertentes: cumprimento de normas, 

assiduidade nas disciplinas e áreas 

curriculares não disciplinares, atitudes e 

comportamento, relacionamento com os 

outros...); 

• desempenho na Área de Estudo 

Acompanhado (e seu reflexo no 

desempenho nas várias disciplinas); 

• desempenho na Área de Projecto (nas 

situações em que o insucesso se verifica 

em  duas ou três disciplinas); 

• evolução do aluno; 

• distanciamento  entre as competências 

desenvolvidas e as definidas para o final de 

ciclo; 

• nível de desenvolvimento das competências 

necessárias para prosseguimento de 

estudos (com sucesso) no 3.º Ciclo (a 

considerar no 6.º ano). 

 
A aplicar ao 6.º ano: 
 
O Conselho de Turma 
poderá decidir-se pela 
Progressão (sem 
alteração das avaliações 
propostas), no caso em 
que essa decisão seja 
tomada por unanimidade 
ou se em 2.ª reunião do 
Conselho de Turma (se 
na primeira reunião 
houver uma posição 
maioritária a favor da 
progressão) essa 
decisão, devidamente 
fundamentada, for 
tomada por maioria de 
dois terços do número de 
docentes que integram o 
Conselho de Turma.  
Caso contrário, verificar-
se-á a Retenção do 
aluno. 

 
Língua Portuguesa, Matemática e 
Área de Projecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.º/ 6.º 

 

Matemática, Ciências da Natureza, 
Historia e Geografia de Portugal  e 
Inglês 

  
 
 
 

RETENÇÃO 

 

Nota: à excepção das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, todas as outras disciplinas, 
constantes dos exemplos apresentados, foram escolhidas aleatoriamente. 

OBS: Expressões a usar no 5.º ano (tomada de decisão em resultado da avaliação sumativa realizada no 
final do ano lectivo): Transitou ou Não transitou;  
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          Expressões a usar no 6.º ano (tomada de decisão em resultado da avaliação sumativa realizada no 
final do ano lectivo): Aprovado(a) ou Não aprovado(a). 

 
 
      2.º Ciclo (Despacho Normativo n.º 1/2005):  
 
 

� No final do 5.º / 6.º  Ano: 

 

 

O Conselho de Turma pode decidir a progressão de um aluno que não desenvolveu as 

competências essenciais, quando este: a) Tenha obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática; b) Tenha obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, 

ou em duas disciplinas e a menção de Não satisfaz na Área de Projecto, desde que não integrem 

cumulativamente as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. No 5.º ano, essa decisão 

deve ser tomada por maioria de dois terços do número de docentes que integram o Conselho de 

Turma; No 6.º ano, essa decisão deve ser tomada por unanimidade ou se em 2.ª reunião do 

Conselho de Turma (se na primeira reunião houver uma posição maioritária a favor da progressão) 

essa decisão, devidamente fundamentada, for tomada por maioria de dois terços do número de 

docentes que integram o Conselho de Turma.   

 

Por outras  palavras,  os  perfis  limite  para  as  decisões  de retenção/progressão são os 

seguintes: 

 

LP+M   ou  D1+D2+D3  ou  D1+D2+AP  ou  M+D1+D2  ou  M+D1+AP  ou  LP+D1+D2  ou  LP+D1+AP 

 

(Estas situações deverão ser sempre ponderadas pelo Conselho de Turma) 

 

Legenda:  LP – Disciplina de Língua Portuguesa 

                   M – Disciplina de Matemática 

                  AP – Área de Projecto 

                  D1, D2 e D3 – Disciplinas dos 5.º /  6.º anos (excepto Língua Portuguesa e Matemática) 
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Ano de 
Escolaridade 

Disciplinas com nível 
inferior a 3 ou Área de 
Projecto com menção 

qualitativa de Não Satisfaz 
(Situações exemplificativas 

de avaliações sumativas que 
traduzem o não 

desenvolvimento das 
competências definidas) 

 
 

Procedimentos a observar  pelo Conselho 
Turma nas situações limite apresentadas na 

coluna anterior  

 
 

Efeitos 

Língua Portuguesa e Área de 

Projecto  

Matemática e Área de 

Projecto 

Francês e Geografia 

 

PROGRESSÃO 

 

Língua Portuguesa e  

Matemática 

 

Língua Portuguesa, Inglês e 

Ciências Naturais 

 

Matemática, Francês e Área 

de Projecto 

 

Língua Portuguesa,  Inglês e  

Área de Projecto 

Matemática, Francês e 

Ciências Naturais 

 

Inglês, Geografia e História 

O Conselho de Turma pondera a sua decisão 

em função dos seguintes aspectos, tendo como 

referência as competências essenciais para o 

final do 3.ºCiclo: 

• domínio da Língua Portuguesa; 

• educação para a Cidadania/Formação 

Cívica (vertentes: cumprimento de 

normas, assiduidade nas disciplinas e 

áreas curriculares não disciplinares, 

atitudes e comportamento, 

relacionamento com os outros...); 

• desempenho na Área de Estudo 

Acompanhado (e seu reflexo no 

desempenho nas várias disciplinas); 

• desempenho na Área de Projecto (nas 

situações em que o insucesso se 

verifica em  três disciplinas); 

• evolução do aluno; 

• distanciamento  entre as 

competências desenvolvidas e as 

definidas para o final de ciclo. 

 

O Conselho de Turma 

poderá decidir-se pela 

Progressão (sem 

alteração das 

avaliações propostas), 

no caso em que essa 

decisão seja tomada 

por maioria de dois 

terços do número de 

docentes que integram 

o Conselho de Turma. 

Caso contrário, 

verificar-se-á a 

Retenção do aluno. 

Língua Portuguesa (nível 1), 

Matemática (nível1)  

Matemática (nível 1),  Inglês e 

Geografia  

Língua Portuguesa  (nível 1), 

Inglês e Geografia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.º/ 8.º 

Ciências Naturais, Inglês, 

Geografia  e  Área de Projecto 

 

RETENÇÃO 

 
Nota: à excepção das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, todas as outras disciplinas, 
constantes dos exemplos apresentados, foram escolhidas aleatoriamente. 
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OBS.: Expressões a utilizar (tomada de decisão em resultado da avaliação sumativa realizada no final do ano 
lectivo): Transitou  ou  Não transitou;  
           

 
 
        3.º Ciclo (Despacho Normativo n.º  1/2005): 
 
 

� No final do 7.º / 8.º  Ano: 

 

No âmbito da avaliação sumativa, o Conselho de Turma pode decidir a progressão de um aluno 

que não desenvolveu as competências essenciais, quando este: a) Tenha obtido classificação de 

frequência igual a 2 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática; b) Tenha obtido 

classificação de frequência inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas disciplinas e a menção de 

Não satisfaz na Área de Projecto, desde que não integrem cumulativamente as disciplinas de 

Língua Portuguesa e Matemática. A classificação de frequência na disciplina de Matemática ou na 

disciplina de Matemática tem de ser diferente de nível 1.  Essa decisão deve ser tomada por 

maioria de dois terços do número de docentes que integram o Conselho de Turma. 

 

Por outras  palavras,  os  perfis  limite  para  as  decisões  de retenção/progressão são os 

seguintes: 

 

LP+M   ou  D1+D2+D3  ou  D1+D2+AP  ou  M+D1+D2  ou  M+D1+AP  ou  LP+D1+D2  ou  LP+D1+AP 

 

(Estas situações deverão ser sempre ponderadas pelo Conselho de Turma) 

 

 
 
Legenda:  LP – Disciplina de Língua Portuguesa 

                   M – Disciplina de Matemática 

                  AP – Área de Projecto 

                  D1, D2 e D3 – Disciplinas do 7.º ano (excepto Língua Portuguesa e Matemática) 
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9.º Ano  
 

Simulação de situações de não admissão e de admissão a exame, decorrentes da avaliação 

sumativa interna (realizada pelo Conselho de Turma no final do 3.º Período) 

  Não é admitido a exame 
quem tiver as seguintes 
classificações 

(Situação de retenção) 

 É admitido a exame quem tiver 
as seguintes classificações 

 
 LP M   LP M   
 1 1   2 1   
         
     LP M   

C
E

N
Á

R
IO

 1
 

     1 2   
 

 D1 D2 M  D1 D2 M  
 <3 <3 1  <3 <3 2  
         
 D1 D2 LP  D1 D2 LP  
 <3 <3 1  <3 <3 2  
         
     D1 LP M  
     <3 2 2  
         
     D1 LP M  
     <3 2 1  
         
     D1 LP M  

C
E

N
Á

R
IO

 2
 

     <3 1 2  
 

 D1 D2 D3  D1 AP LP  
 <3 <3 <3  <3 NS 2  
         
 D1 D2 AP  D1 AP M  
 <3 <3 NS  <3 NS 2  
         
     D1 D2 LP M 

C
E

N
Á

R
IO

 3
 

     <3 <3 2 2 
 

 
OBS.: A atribuição de Não Satisfaz (NS) na Área de Projecto corresponde a um nível inferior a três 

para qualquer disciplina. 
 
Legenda:  LP – Disciplina de Língua Portuguesa 

                   M – Disciplina de Matemática 

                  AP – Área de Projecto 

                  D1, D2 e D3 – Disciplinas do 9.º ano (excepto Língua Portuguesa e Matemática) 

                  NS – Não Satisfaz (Área de Projecto) 

                   <3 – nível inferior a 3 

 Ano 2008/2009  
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Cf Ce CF 
1 1 1 
1 2 1 
1 3 2 
1 4 2 
1 5 2 
2 1 2 
2 2 2 
2 3 2 
2 4 3 
2 5 3 
3 1 2 
3 2 3 
3 3 3 
3 4 3 
3 5 4 
4 1 3 
4 2 3 
4 3 4 
4 4 4 
4 5 4 
5 1 4 
5 2 4 
5 3 4 
5 4 5 
5 5 5  

 
 
 
 
 
 
 

Tabela a aplicar nas 
disciplinas de Língua 

Portuguesa e de 
Matemática 

 
 
Legenda: 
 
Cf – Classificação de 
frequência 
 
Ce – Classificação do 
exame 
 
CF – Classificação final da 
disciplina 

 
 
Avaliação final do 3.º Ciclo (após o conhecimento dos resultados dos Exames Nacionais, nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática ou após o conhecimento dos resultados dos 

Exames de Equivalência à Frequência) 

 
O(A) aluno(a) não progride e obtém a menção de  Não aprovado(a) se estiver numa das 
seguintes situações: 
 

LP M  
Situação 1 

< 3 < 3 
 

 
  LP D1 D2  

< 3 < 3 < 3  
  M D1 D2  

< 3 < 3 < 3  
  D1 D2 D3  

< 3 < 3 < 3  
  D1 D2 AP  

 
 
 
Situação 2 

< 3 < 3 NS  

 

Legenda:   

 

LP – Disciplina de Língua Portuguesa       

M – Disciplina de Matemática 

 AP – Área de Projecto 

 D1, D2 e D3 – Disciplinas do 9.º ano 

(excepto Língua Portuguesa e Matemática) 

 NS – Não Satisfaz (Área de Projecto) 

  <3 – nível inferior a 3 

 

 
Nota: à excepção das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, todas as outras disciplinas, 
constantes dos exemplos apresentados, foram escolhidas aleatoriamente. 
 Expressões a usar nos anos terminais de ciclo (tomada de decisão em resultado da avaliação sumativa 
realizada no final do ano lectivo): Aprovado(a) ou Não aprovado(a). 
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Articulação do Projecto Curricular de Escola com o Projecto Curricular de Turma 

 
      Este projecto será desenvolvido fundamentalmente pelos Projectos Curriculares de 

Turma (PCT). A função destes será a de, em articulação com o Projecto Curricular de 

Escola, clarificar os propósitos do CT, ao nível da adequação das grandes opções e 

prioridades educativas definidas pela Comunidade Educativa, aos contextos turma e 

operacionalizar as orientações programáticas do Currículo Nacional.  

 

O Projecto Curricular de Turma (proposta de conteúdos a ser considerada pelo 

Conselho de Turma no início do ano) 

• Caracterização da turma e dos alunos (nível sócio-económico-cultural, nível 

etário e desenvolvimento psicológico, expectativas, motivações, interesses, 

passado escolar, situação familiar e intervenção da família na vida escolar, 

identificação de casos-problema) 

• Identificação de problemas e definição de prioridades; 

• Orientações sobre o trabalho a ser desenvolvido nas NAC’s e TIC;  

• Articulação entre as diferentes áreas disciplinares/disciplinas sobre as 

competências essenciais a adquirir pelos alunos e os modos operativos de as 

concretizar; 

• Critérios e instrumentos de avaliação. 

 

Avaliação e Reformulação do Projecto 

 

 A avaliação do Projecto Curricular deverá ter em conta os seguintes aspectos:  

• Níveis de participação de alunos, professores e pais;  

• Envolvimento da Comunidade;  

• Efeitos nas aprendizagens dos alunos;  

• Taxa de sucesso dos alunos;  

• Taxa de assiduidade;  

• Taxa de abandono escolar;  

• Grau de exequibilidade;  

• Grau de expectativas dos alunos / pais;  
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• Cumprimento de planificações, numa perspectiva da gestão do programa das 

diferentes disciplinas;  

• Grau de articulações curriculares (vertical / horizontal) conseguido;  

• Grau de utilização de recursos disponíveis;  

• Limitações identificadas.  

 
Instrumentos de avaliação: 

• relatórios de CT/ avaliação dos PCT; 

•  relatórios de actividades dos departamentos curriculares, conselho de docentes e de 

coordenação de ano, avaliação de planos de recuperação/ desenvolvimento/ 

acompanhamento; 

• actas de departamentos curriculares, conselho de docentes/educadores, coordenação 

de ciclo, pautas e outros instrumentos a elaborar, nomeadamente inquéritos por 

questionário dirigidos a professores, alunos e pais/ encarregados de educação. 

 

A reformulação deste Projecto Curricular deverá ter em conta os relatórios anuais e ser 

precedida do processo de auto – avaliação do Agrupamento 


