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1.INTRODUÇÃO 
 

Entende-se por currículo «o conjunto de conteúdos e objetivos que, devidamente articulados, 

constituem a base da organização do ensino e da avaliação do desempenho dos alunos» (Decreto-

Lei 139/2012). O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória é o documento que 

estabelece a matriz de princípios, valores e áreas de competências a que deve obedecer o 

desenvolvimento do currículo.  

Neste âmbito, o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, defende que uma escola inclusiva, 

promotora de melhores aprendizagens para todos os alunos e a operacionalização do perfil de 

competências que se pretende que os mesmos desenvolvam, para o exercício de uma cidadania 

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

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

É assim lançado às escolas o desafio, no sentido de se criarem as condições para que todos os 

alunos desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O Plano Curricular do Agrupamento de Escolas de Alapraia é o documento que consagra as 

orientações que adequam o Currículo Nacional do Ensino Básico e as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar do Agrupamento, promovendo a articulação entre os três ciclos.  

Concretiza os pressupostos do Projeto Educativo e constitui uma apropriação contextualizada do 

currículo que se pretende adequada à consecução das aprendizagens e ao desenvolvimento 

integral dos alunos, visando uma educação de qualidade que contempla aspetos académicos, 

comportamentais, sociais, emocionais, bem como fatores ambientais. Nele se registam as opções 

relativas à conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de acordo com os 

princípios orientadores previstos no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, tendo como base os 

pressupostos da educação inclusiva e traduzindo uma visão integrada, articulada e interdisciplinar 

do currículo.  

Na concretização deste trabalho, a escola deve promover o envolvimento dos alunos e de toda a 

comunidade escolar. 

Na proposta que aqui se apresenta foram consideradas as «Orientações para a organização do 

ano letivo 2020/2021», emanadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, no que 

respeita à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19. Ressalva-se que a 

operacionalização de atividades em articulação vertical e horizontal poderá ser condicionada pela 

necessidade de dar prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão. 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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2. OPÇÕES ESTRUTURANTES DE NATUREZA CURRICULAR / 

PRIORIDADES 
 

A articulação curricular deve considerar as Orientações Pedagógicas para a Educação Pré-Escolar, 

as Aprendizagens Essenciais, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, bem como a Avaliação das Aprendizagens. Tendo em 

conta estes documentos curriculares de referência, as prioridades são orientadas para o 

cumprimento das metas educativas definidas pelo Agrupamento, numa lógica de trajeto articulado e 

sequencial do aluno.  

 Neste âmbito, o Projeto Educativo do Agrupamento explicita os princípios, os valores, as metas e 

as estratégias segundo os quais o Agrupamento de Escola se propõe cumprir a sua função 

educativa, tendo por base as linhas orientadoras do Projeto de Intervenção do Diretor:  

 
 Cidadania responsável - Procuramos promover uma cultura de escola que assenta na 

participação, na corresponsabilização e na crença de que a cidadania se vive, se sente e 
contribui para o bem-estar comum.  

 
 Rigor e exigência - Preocupamo-nos em dotar os nossos alunos de aprendizagens 

significativas, alcançadas com perseverança e que lhes permitam não só percecionar e 
interpretar o mundo, mas também fazer as suas escolhas no presente e no futuro. 

 
 Reflexão e inovação - Promovemos o desenvolvimento da autonomia e o espírito crítico dos 

alunos; procuramos a inovação e valorizamos o trabalho colaborativo e cooperativo como 
forma de enriquecimento pessoal. 

 

O desenvolvimento do currículo deverá pois assentar numa lógica de trabalho colaborativo, ancorar 

em valores humanistas, promover a inclusão e almejar a excelência das aprendizagens. Assim se 

pretende contribuir para o desenvolvimento integral de cidadãos interventivos, reflexivos, 

cooperantes, criativos, solidários, capazes de responder aos desafios de uma sociedade em 

constante mutação.  

Tais pressupostos serão impossíveis de concretizar, se esquecermos o mais elementar e, 

paradoxalmente, o mais desafiador dos direitos dos alunos: ser feliz. Assim se definiu o tema 

aglutinador para a concretização dos projetos do Agrupamento: Ser feliz aqui SER mais além. 

Conscientes embora do desafio acrescido de desenvolver tal projeto em contexto de pandemia, o 

Agrupamento considerou a importância de, a par de promoção do sucesso educativo, concorrer 

para a promoção do bem-estar dos alunos, idealizando uma escola em que todos possam 

desenvolver em pleno as suas capacidades, sem descurar o bem-estar emocional e social. 
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2.1. Áreas de intervenção e objetivos estratégicos 
 

Em linha com o Projeto Educativo do Agrupamento, especificamos as quatro áreas de 

intervenção: Recursos, Pedagógico-Curricular, Organizacional e Resultados. Para cada área, foi 

definido um objetivo geral: 

ÁREA DE INTERVENÇÃO- RECURSOS (dimensões: pessoal docente, pessoal não 
docente, alunos, E.E., equipamento/material, infraestruturas) 

OBJETIVO GERAL: rentabilizar os recursos humanos e materiais 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

  Ajustar a avaliação e os recursos digitais às novas formas de ensino. 

  Implementar estratégias promotoras do desenvolvimento pessoal e social. 

  Utilizar metodologias que desenvolvam a capacidade de trabalhar autonomamente 
(técnicas e métodos de estudo). 

ÁREA DE INTERVENÇÃO- PEDAGÓGICO-CURRICULAR (dimensões: práticas pedagógicas, 
cidadania, monitorização e avaliação, planeamento e articulação) 
 
OBJETIVO GERAL: promover o sucesso educativo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) 

 Aumentar o número de atividades de articulação curricular baseadas na metodologia de 
projeto. 

  Aumentar o número de atividades que promovam a comunicação e a intervenção 
organizadas, argumentando, interagindo com tolerância e empatia. 

  Proporcionar momentos de trabalho colaborativo. 

 Incrementar o recurso à coadjuvação. 

  Concretizar anualmente, pelo menos, três projetos de colaboração entre Jardins de 
Infância. (PEEM). 

 Envolver todas as turmas, no mínimo, num projeto dinamizado por uma entidade 
externa. 

  Realizar assembleias de turma em todos os ciclos de ensino. 

  Utilizar a avaliação formativa de forma mais sistemática. 

  Criar “Comunidades de Aprendizagem” para partilha de conhecimento entre pares. 

  Envolver anualmente todas as turmas em atividades de articulação vertical.  

 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: ORGANIZACIONAL (dimensões: comunicação interna, trabalho 
colaborativo) 
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OBJETIVO GERAL: Implementar redes de comunicação interna e externa eficazes 

 Difundir as atividades no âmbito da educação ambiental na página eletrónica do 
Agrupamento. 

 
ÁREA DE INTERVENÇÃO: RESULTADOS (dimensões: sucesso, monitorização, social, 
saúde e bem-estar, relação com a comunidade) 
 

OBJETIVO GERAL: Promover o desenvolvimento holístico dos alunos (*) 
(*) De acordo com o dicionário Priberam, o holismo é “uma doutrina que concebe o indivíduo como um todo 
que não se explica apenas pela soma das suas partes, apenas podendo ser entendido na sua integridade.” 
 

 Diversificar as medidas de promoção do sucesso escolar (Coadjuvação, apoio 
individualizado em sala de aula, implementação de medidas universais, seletivas e 
adicionais). 

 Facilitar a interiorização de regras de conduta social, na sequência de atividades de 
autoconhecimento,de dinâmica de grupo, discussão de dilemas, clarificação de valores... 

 Estabelecer regras de etiqueta social. 

 Desenvolver atividades que proporcionem bem-estar socioemocional (atividades de 
promoção da leitura, expressão artística…). 

 Implementar breves momentos de atividade física e/ou relaxamento em sala de aula. 

  Dar continuidade ao Projeto do Desporto Escolar. 

 Constituir, pelo menos, quatro redes cooperativas (por exemplo, EMAEI) dentro da 
comunidade educativa municipal. 

 

3. ORIENTAÇÕES ORGANIZACIONAIS 
 

De acordo com a situação atual de pandemia, a prioridade será para o ensino presencial de acordo 

com as recomendações do Ministério da Educação. 

 

3.1. Critérios para a formação de turmas 
 

1- No âmbito das suas competências, o conselho pedagógico definiu os critérios a que obedece a 

elaboração dos horários dos alunos: 

 

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

Normativo n.º 16/2019, de 04 de junho, publicado no Diário da República n.º 107/2019, Série II, que 

procede à alteração do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, publicado no Diário da República, 2.ª 
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série, n.º 116, de 19 de junho de 2018. De acordo com a lei vigente, o conselho pedagógico definiu 

as seguintes regras gerais: 

1. Na constituição das turmas, devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, competindo ao 

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

existentes e no respeito pelas regras constantes na legislação em vigor;  

2. Na constituição das turmas é respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, podendo, no 

entanto, o diretor, após ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam 

determinantes para a promoção do sucesso e para a redução do abandono escolar;  

3. Por solicitação expressa e fundamentada dos docentes do 1.º Ciclo, no caso das turmas a 

constituir no 5.º ano, e dos diretores de turma, no caso das turmas a constituir no 7.º ano, e com o 

acordo do diretor;  

4. Sempre que possível, será estabelecido um equilíbrio entre o número de indivíduos do sexo 

masculino e feminino;  

5. Sempre que possível, respeitar-se-á aos pedidos formulados pelos Encarregados de Educação 

desde que devidamente fundamentados e entregues no ato de matrícula. 

 

Na Educação Pré escolar: 

 

1. As turmas são constituídas por um número mínimo de 20 e um máximo de 25 crianças.  

2. Os grupos são constituídos, preferencialmente, por crianças de faixas etárias próximas, tendo 

por referência o respetivo grupo/turma do ano letivo anterior. 

 3. Os grupos são constituídos pelo número mínimo de 20 crianças previsto no n.º1, sempre que 

em relatório técnico-pedagógico seja identificada como medida de acesso à aprendizagem e à 

inclusão a necessidade de integração da criança em grupo reduzido, não podendo este incluir mais 

de duas nestas condições.  

4. A redução de grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

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

 

No 1.º Ciclo: 

 

1. As turmas dos 1.º e 2.º anos de escolaridade são constituídas por 24 alunos e nos demais anos 

do 1.º ciclo do ensino básico são constituídas pelo número já existente de alunos (26 alunos) de 

forma a não comprometer a continuidade pedagógica. 

2. Na formação de turmas de 1.º ano, deve atender-se às indicações pedagógicas das Educadoras 

de Infância. 
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3. Sempre que possível, as turmas são constituídas por alunos do mesmo ano de escolaridade. 

4. Quando a aplicação do critério expresso no número anterior não seja possível, as turmas são 

constituídas, com mais anos de escolaridade (preferencialmente dois). 

5. Nos estabelecimentos de ensino com mais de 1 lugar, que incluam alunos de mais de dois anos 

de escolaridade, são constituídas por 22 alunos.  

6. Na constituição de turmas, os alunos deverão apresentar níveis etários próximos. 

7. As turmas são constituídas tendo por referência a respetiva turma do ano letivo anterior. 

8. Na constituição de turmas, deverá observar-se uma distribuição equilibrada dos alunos retidos, 

considerando o respetivo perfil. 

9. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico-pedagógico seja 

identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do 

aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

10. A redução de turma prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

11. De acordo com o n.º 10, do artigo 21.º, do Despacho Normativo nº1-F/2016 revogado pela 

Portaria n.º 223-A/, um aluno retido nos 2.º ou 3.ºanos de escolaridade pode continuar com o seu 

grupo turma, por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma, ouvido o conselho 

de docentes. 

 

Nos  2.º e do 3.º Ciclos: 

 

1. No 7.º ano de escolaridade o número mínimo para a abertura de uma disciplina de opção do 

conjunto das disciplinas que integram as de oferta de escola é de 20 alunos. 

3. As turmas são constituídas por 20 alunos, sempre que no relatório técnico -pedagógico seja 

identificada como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão a necessidade de integração do 

aluno em turma reduzida, não podendo esta incluir mais de dois nestas condições. 

4. A redução de turma prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e 

permanência destes alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular. 

  5. Para a constituição de turmas no 5.º ano, deve agrupar-se os alunos pela escola de origem e 

atender-se às indicações pedagógicas fornecidas pelo professor titular de turma de 4.º ano e pela 

Psicóloga que acompanha a escola. 

  6. Na formação de turmas do 7.º ano, os alunos serão distribuídos de acordo com a opção de 

Língua Estrangeira II. 

 7. Na constituição de turmas, há o respeito pelas indicações dos conselhos de turma de final do 3.º 

período do ano letivo anterior. 
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 8. Na constituição de turmas, deve ter-se em conta a continuidade das turmas do ano letivo 

anterior.  

 

Formação de turmas/distribuição de alunos 

 

Ciclos 
Nº estipulado de 
alunos por turma 

Observações 

Pré-Escolar 25 
Vinte alunos com necessidades específicas, que de acordo 
com o despacho normativo 10-A/2018, dão direito à redução de 
turma. 

1º 24 
Vinte alunos com necessidades específicas, que de acordo 
com o despacho normativo 10-A/2018, dão direito à redução de 
turma. 

2º 24 
Encontram-se distribuídos por seis turmas do 5º ano de 
escolaridade, doze alunos com necessidades específicas, que 
de acordo com o despacho, dão direito à redução de turma. 

3º 26 
Embora existam turmas com um número superior ao 
estipulado. 

 

                       

3.3. Critérios para a distribuição do serviço docente 
 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de 

julho, estabelece as normas relativas à distribuição de serviço docente. Nos termos da alínea d) do 

n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete à diretora distribuir o serviço docente.  

a.  Na distribuição de serviço deve ter-se em conta a adequação do perfil do professor às 

necessidades da turma. Os critérios subjacentes à distribuição do serviço docente visam a gestão 

eficiente e eficaz dos recursos humanos disponíveis, tanto na adaptação aos fins educativos a que 

se destinam, como na otimização do potencial de formação de cada um dos docentes.  

b.  Os horários dos docentes seguem o estipulado na legislação em vigor. 

c. Assegurar, sempre que possível, a continuidade pedagógica. 

d. Todos os horários contemplam um tempo de 50 minutos para reuniões e para trabalho 

colaborativo, na componente de Trabalho de Escola: 2.º ciclo no período da tarde e 3.º ciclo no 

período da manhã.  
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e. Sempre que possível, são constituídas equipas pedagógicas estáveis ao longo de cada ciclo.  

f. O trabalho colaborativo entre docentes desenvolve-se em equipas pedagógicas organizadas por 

ano de escolaridade.  

g. A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser equilibrada e, 

preferencialmente, não superior a dois. 

h. As coordenadoras dos diretores de turma devem ter três tempos de 50 minutos em comum de 

trabalho colaborativo.  

i. As coordenadoras do Projeto de Autonomia e Flexibilidade devem ter dois tempos de 50 minutos 

em comum de trabalho colaborativo.  

j. Os grupos responsáveis pela  

 Estratégia de Educação para a Cidadania devem ter, pelo menos, um tempo letivo comum de 

trabalho colaborativo.  

l. A equipa EMAEI deve ter quatro tempos semanais em comum para reunião.  

m. A componente letiva a constar no horário semanal de cada docente encontra-se fixada no artigo 

77.º do ECD (Estatuto da Carreira Docente), considerando-se que está completa quando totalizar 

25 horas semanais, no caso do pessoal docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico (1500 minutos), ou 22 horas semanais (1100 minutos), no caso do pessoal dos restantes 

ciclos e níveis de ensino, incluindo a educação especial e o grupo de inglês do 1.º ciclo (120). 

n. O horário semanal dos docentes é de 35 horas (1750 minutos), composto por Componente 

Letiva + Componente Não Letiva + Trabalho Individual + Trabalho de Escola. 

o. Nos termos do artigo 79.º do ECD, a componente letiva do trabalho semanal, a que estão 

obrigados os docentes dos 2º e 3º ciclos do ensino básico, do ensino secundário e da educação 

especial, é reduzida consoante a idade e o tempo de serviço, 50, 55 e 60 anos: 

50 anos de idade e 15 de serviço: 2 horas de redução; 

55 anos de idade e 20 anos de serviço: + 2 horas de redução;  

60 anos de idade e 25 anos de serviço: + 4 horas de redução. 

p. A componente não letiva do serviço docente encontra-se definida no artigo 82.º do ECD e 

abrange a realização de trabalho individual e a prestação de trabalho na escola. 
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q. O diretor estabelece três tempos semanais, a incluir na componente não letiva de 

estabelecimento de cada docente de modo a que, nos termos do n.º 4 do artigo 82.º do ECD, 

fiquem asseguradas as necessidades de acompanhamento pedagógico e disciplinar dos alunos. A 

estas horas acrescem as que cada docente tem de redução na componente letiva ao abrigo do 

artigo 79º do ECD. 

r. Para o exercício de funções de diretor de turma, serão atribuídos dois tempos letivos e um tempo 

não letivo.  

s. O diretor garante, através dos meios adequados, o controlo da pontualidade e da assiduidade de 

todo o serviço docente registado no horário nos termos do n.º 3 do artigo 76.º do ECD. 

t. O horário letivo do docente deve contemplar um período para almoço de, no mínimo, 1 hora (60 

minutos). 

u. A direção de instalações deve ser atribuída apenas a docentes com redução do Art.º 79. 

v. O exercício de cargos de coordenação pedagógica nas estruturas de supervisão ou de 

orientação educativa ou outros deve incluir-se, preferencialmente, na componente não letiva de 

trabalho ao nível de estabelecimento e nas horas de redução de que o docente usufrui ao abrigo do 

artigo 79º do ECD. 

 

4. HORÁRIOS DE ALUNOS 
 

4.1. Horário das Atividades Letivas da Educação Pré-escolar 
 

As atividades letivas da Educação Pré-escolar decorrem nas escolas: JI A.H.Oliveira Marques, JI 

de Bicesse, JI de Caparide, JI de Manique e JI S. Hortênsia Diogo Correia, com o horário de cinco 

horas semanais, descrito no quadro seguinte: 

Início Termo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 
9h 
 

12h 
  
Atividades letivas 

 
12h 
 

13h 
 
Almoço 

13h 
 
15h 
 

  
Atividades letivas 
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4.2. Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 
 

O horário de funcionamento dos jardins-de-infância para as atividades de animação e de apoio à 

família é elaborado de acordo com as necessidades das Famílias e em estreita colaboração com 

os respetivos parceiros da seguinte forma: 

 

4.3. Horário das Atividades Letivas do 1.º Ciclo/ Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) 
 

As atividades letivas do 1.º ciclo funcionam nas escolas EB/JI A.H. Oliveira Marques, EB Almada 

Negreiros, EB/JI Caparide, EB/JI Manique e EB/JI Hortênsia Diogo Correia. 

Mancha horária (normal) 

Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9h- 10h30 Atividade Letiva 

10h30-11h ATIVIDADES AUTÓNOMAS 

11h-12h30 Atividade Letiva 

12H30-14h15 ALMOÇO 

14h15- 15h45 Atividade Letiva 

15h45- 16h30 INTERVALO 

16h30- 17h30 AEC 

 
Componente de Apoio à Família 

Também podem usufruir da Componente de Apoio à Família, antes e após as atividades letivas e 
nos períodos correspondentes às interrupções letivas (conforme os interesses da comunidade 
educativa). 

             Atividades de Animação e de Apoio à Família 

As crianças podem usufruir das Atividades de Animação e de Apoio à Família em dois 

momentos distintos: 

 Para além do horário letivo de acordo com as necessidades de cada realidade 

escolar 

 Nos períodos correspondentes às interrupções letivas: 

                      setembro  Natal Carnaval Páscoa Verão 
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Mancha horária (em situação de pandemia) 

1.º/2.º anos- * turma de Manique 
Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

8h45-10h15 

*9h-10h30 
Atividade Letiva 

10h15-10h45 

*10h30-11h 
ATIVIDADES AUTÓNOMAS 

10h45-12h15 

*11h-12h30 
Atividade Letiva 

12H15-14h 

*12h30-14h 
ALMOÇO 

14h-15h30 Atividade Letiva 

15h45- 16h00 INTERVALO 

16h- 17h AEC 

 
Componente de Apoio à Família 

Também podem usufruir da Componente de Apoio à Família, antes e após as atividades letivas e 
nos períodos correspondentes às interrupções letivas (conforme os interesses da comunidade 
educativa). 

 

4.4. Horário das atividades letivas do 2.º ciclo 
 

O horário dos alunos do 2.º ciclo será das 08h15 às 13h00. 

Mancha horária (em situação de pandemia) 
 

3.º/4.º anos 
Hora 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

9h15- 10h45 Atividade Letiva 

10h45-11h15 ATIVIDADES AUTÓNOMAS 

11h15-12h45 Atividade Letiva 

12H45-14h30 ALMOÇO 

14h30- 16h  Atividade Letiva 

16h- 16h30 INTERVALO 

16h30- 17h30 AEC 

 
Componente de Apoio à Família 

Também podem usufruir da Componente de Apoio à Família, antes e após as atividades letivas e nos 
períodos correspondentes às interrupções letivas (conforme os interesses da comunidade educativa). 
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Tempos 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

1º 08:15 – 09:05      

2º 09:05 – 09:55      

3º 10:20 – 11:10      

4º 11:15 – 12:05      

5º 12:10 – 13:00      

6º 13:10 – 14:00 ALMOÇO 

 
Nota: As Aulas de Educação Física e TIC irão funcionar em contra horário.  
As turmas 5.ºF, 6.ºB e 6.ºC frequentarão as disciplinas de Educação Visual e Educação 
Tecnológica em contra horário.  
 

Foram considerados os seguintes critérios: 

1. As aulas funcionam em blocos de 50 minutos, à exceção das disciplinas de Educação Visual; 

Educação Tecnológica e Educação Física que funcionarão em blocos de 100 minutos. 

2. As aulas decorrem das 8h15 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, respeitando o Plano de Estudos. 

3. As duas aulas de apoio ao estudo semanais funcionam, preferencialmente, no primeiro ou no 

último tempo letivo da manhã. 

4. Os intervalos decorrem entre: as 9h55 e as 10h20; as 12h05 e as 12h10; as 14h50 e as 15h00 e 

as 17h00 e as 17h10. 

5. Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração das atividades da turma num só 

turno do dia, à exceção das disciplinas de cariz prático, que funcionam no turno contrário do ciclo: 

2.º ciclo: Educação Visual, Educação Tecnológica (três turmas), TIC e Educação Física. 

 6. Sempre que possível, as disciplinas que tenham três ou menos tempos letivos por semana, não 

devem ser ministradas em dias consecutivos. 

7. Na distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e de 

Educação Física deve ter-se em conta, sempre que possível, que estas disciplinas não devem ser 

ministradas em dias consecutivos. 

8.  Poderão existir alterações pontuais nos horários dos alunos para efeitos de substituição das 

aulas por ausências de docentes. 

9.  O diretor, no âmbito das suas competências, assegura, ouvido o conselho pedagógico, a 

organização de um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, a 

desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores.  

 



                                        
 
 
 

15 
Plano Curricular do Agrupamento de Escolas de Alapraia |2020-2021 

 

4.5. Horário das atividades letivas do 3.º ciclo 
 

O horário dos alunos do 3.º ciclo será das 13h20 às 18h00. 

Tempos 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

5º 12:10 – 13:00 ALMOÇO 

6º 13:20 – 14:10      

7º 14:10 – 15:00      

8º 15:10 – 16:00      

9º 16:20 – 17:10      

10º 17:10 – 18:00      

 

Nota: As Aulas de Educação Física, Educação Visual e TIC irão funcionar em contra horário.  
Nas turmas 7.ºB, 7.ºF, 8.ºF, 9.ºA e 9.ºE, a disciplina de PLNM será lecionada, igualmente, em 
contra horário. 
 

Foram considerados os seguintes critérios: 

1. As aulas funcionam em blocos de 50 minutos, à exceção das disciplinas de Educação Visual e 

Educação Física que funcionarão em blocos de 100 minutos. 

2. As aulas decorrem das 8h30 às 13h00 e das 13h20 às 18h00, respeitando o Plano de Estudos. 

3. As duas aulas de apoio ao estudo semanais funcionam, preferencialmente, no primeiro ou no 

último tempo letivo da manhã. 

4. Os intervalos decorrem entre: as 10h10 e as 10h25; as 12h05 e as 12h10; as 15h00 e as 15h10 

e as 16h00 e as 16h20. 

5. Distribuição dos tempos letivos, assegurando a concentração das atividades da turma num só 

turno do dia, à exceção das disciplinas de cariz prático, que funcionam no turno contrário do ciclo:  

3.º ciclo: Educação Visual, TIC e Educação Física.  

6. Sempre que possível, as disciplinas que tenham três ou menos tempos letivos por semana, não 

devem ser ministradas em dias consecutivos. 

7. A distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas de língua estrangeira e de 

Educação Física: 

 Sempre que possível, não devem ser ministradas em dias consecutivos; 

 Sempre que possível, no terceiro ciclo, as duas línguas estrangeiras não 

devem ser lecionadas em tempos contíguos; 
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8.  Poderão existir alterações pontuais nos horários dos alunos para efeitos de substituição das 

aulas por ausências de docentes. 

9.  O diretor, no âmbito das suas competências, assegura, ouvido o conselho pedagógico, a 

organização de um conjunto de atividades de natureza lúdica, desportiva, cultural ou científica, a 

desenvolver nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores.  

10. Com vista à prevenção do insucesso, e sem prejuízo das medidas de promoção do sucesso 

educativo, o Agrupamento organiza em momentos do ano letivo à sua escolha, oportunamente 

divulgados à comunidade escolar, atividades de orientação vocacional e escolar. 

 

5. CURRÍCULO 
 

O Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho, estabelece os princípios orientadores da organização e da 

gestão curriculares, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver 

pelos alunos dos Ensinos Básico e Secundário. Este decreto referente à revisão da estrutura 

curricular define princípios que permitem uma maior flexibilidade na organização das atividades 

letivas e atualiza a estrutura do currículo.  

No ano letivo de 2071-18, a escola aceitou o desafio de integrar o Projeto Piloto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular por reconhecer que a qualidade do ensino, a capacidade de corresponder à 

heterogeneidade da nossa população escolar e a necessidade de mobilizar os recursos locais 

passa pelo envolvimento na procura de soluções que se adequem aos nossos contextos 

específicos. Assim, assumimos uma conceção curricular que incorpore a diversidade de situações 

e a flexibilização de percursos. Deste modo, o Agrupamento continuará a implementar o seu 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

Em sede de Conselho Pedagógico, aprovaram-se as matrizes curriculares que abaixo se 

apresentam e definiu-se que a duração de cada unidade letiva passará a 50 minutos nos 2.º e 3.º 

ciclos no ano letivo de 2020-2021. De acordo com as recomendações do Ministério da Educação, 

estipulou-se que as primeiras cinco semanas de aulas serão para recuperação das aprendizagens 

do ano anterior. As disciplinas de Físico-Química e de Ciências Naturais não deverão ter mais de 

cinquenta minutos de aulas seguidas, não existindo turnos, porque não haverá trabalho de 

laboratório. Sendo assim, os professores de Físico-Química e Ciências Naturais estarão em 

coadjuvação em sala de aula.  

5.1. Matriz Curricular do Pré-Escolar  
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As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar constituem um conjunto de princípios 

abrangentes para apoiar o educador na sua prática e destinam-se à organização da componente 

educativa, tendo por referência as Áreas de Conteúdo. Consideram-se áreas de conteúdo como 

âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem 

diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes e saber fazer.  

 

Áreas de 

Conteúdo  

 Domínios  Subdomínios  Carga horária   

 

 

 

 

Formação 

Pessoal e 

Social  

 

Integra todas as áreas pois tem a ver com 

a forma como a criança se relaciona 

consigo própria, com os outros e com o 

mundo, num processo que implica o 

desenvolvimento de atitudes e valores.  

Proporciona à criança oportunidades de 

se situar na relação consigo própria, com 

os outros, com o mundo social e também 

de refletir como se relaciona com o mundo 

físico.  

 

25 horas letivas 

semanais  

(distribuídas 

considerando uma 

abordagem  

pedagógica de  

flexibilidade e 

articulação  

curricular)  

 

 

 

 

 

Expressão e 

Comunicação  

Educação Física     

 

 

Educação Artística  

- Artes Visuais  

- Jogo Dramático/ 

Teatro  

- Música  

- Dança  

 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita  

   

               

        Matemática  

 

   

 

 

Conhecimento 

do  

Mundo  

Enraíza-se na curiosidade natural da 

criança e no seu desejo de saber e 

compreender porquê. Curiosidade que é 

fomentada e alargada através de 

oportunidades de contactar com novas 
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5.2. Matriz  Curricular do 1.º Ciclo 

 

Componentes do Currículo 

Carga Horária Semanal (Horas) (a) 

Decreto-Lei n.º 55 /2018 de 6 de julho 
           1.ºano / 2.ºano 3.º ano / 4.ºano 

Português 

C
id

a
d

a
n

ia
 e

 d
e

s
e
n

v
o

lv
im

e
n

to
/T

IC
 (

c
) 

7 (6:30) horas 7 (6horas) 

Matemática 7horas 7 (6:30) horas 

Estudo do Meio 3horas 3horas 

Educação Artística (Artes Visuais, 

Expressão Dramática/Teatro, 

Dança e Música 

 

Educação Física 

 

 

5 (4) horas 

3horas 

5 (4) horas 

3 horas 

1hora 1hora 

Inglês  2 horas 

Apoio ao Estudo (b) 

Oferta complementar 

2 (1 hora) horas 

1 hora 

1 hora 

TOTAL (d)  25 horas (inclui 2h30h para intervalos) 

EMRC (e)  1 hora 

AEC (f)  5 horas 

situações que são simultaneamente 

ocasiões de descoberta e de exploração 

do mundo.  
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Observação: Recuperação de aprendizagens (5 primeiras semanas) - reforço a matemática (1h) e 

Português (1h) 

 

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

b) O Apoio ao Estudo constitui um suporte às aprendizagens, assente numa metodologia de integração de 

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

c) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante do ensino neste ciclo. 

d) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, para que o total da 

componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as atividades letivas com exceção do 

período de almoço. A organização das atividades tem em consideração a variação do ritmo de trabalho e do 

grau de concentração dos alunos, deste nível de ensino, ao longo do dia. 

e) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

f) De oferta obrigatória e frequência facultativa. 

Desenvolvimento da educação para a cidadania constituindo um espaço de diálogo e reflexão sobre um 

tema- Assembleias de turma/Projetos de Escola. 

 

5.3. Matriz Curricular do 2.º Ciclo 
 

Componentes do Currículo  
Carga Horária 

Semanal 
 

Observações 

Áreas 
Disciplinares 

Disciplinas 

5º ano 

 

6º ano 

 

Minutos Tempos Minutos Tempos  

 

 

Línguas e 
Estudos 
Sociais 

Português 200 4 200 4 ___ 

Inglês 150 3 150 3 ___ 

História e 
Geografia de 

Portugal 
125 2,5 125 2,5 ___ 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

50 1 50 1 

Funcionamento 
quinzenal entre 
História;  
Geografia de 
Portugal e 
Educação 
Musical 

 

 

Matemática e 
Ciências 

Matemática 200 4 200 4 ___ 

Ciências 
Naturais 

150 3 150 3 ___ 

 Educação Visual 100 2 100 2 ___ 
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Educação 
Artística e 

Tecnológica 

Educação 
Tecnológica 

100 2 100 2 ___ 

Educação 
Musical 

75 1,5 75 1,5 

Funcionamento 
quinzenal entre 
História;  
Geografia de 
Portugal e 
Educação 
Musical 

TIC 50 1 50 1 ___ 

Educação Física 150 3 150 3 ___ 

Educação Moral e Religiosa * 50 1 50 1 ___ 

Total (minutos) 
1350 

 
27 (28) 

1350 

 
27 (28) ___ 

Apoio ao Estudo (CNL) 
100 2 100 2 ___ 

* Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

 

5.4. Matriz Curricular do 3.º Ciclo 

Componentes do Currículo Carga Horária Semanal 

Observações 
Áreas 

Disciplinares 
Disciplinas 7º ano 8º ano 9º ano 

Português 200 4 200 4 200 4 __ 

Línguas 
Estrangeiras 

Inglês 150 3 150 3 150 3 __ 

Francês/Espanhol 100 2 100 2 100 2 __ 

Ciências 
Sociais e 
Humanas 

História 125 2,5* 100 2 100 2 

*Funcionamento 
quinzenal, 
alternando  com 
Educação 
Tecnológica no 
7-º ano. 

Geografia 100 2 100 2 100 2 __ 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

50 1 25 0,5* 25 0,5* 

*Funcionamento 
quinzenal, 
alternando com 
Educação 
Tecnológica no  
8.º e 9.ºanos.  
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Matemática 200 4 200 4 200 4 __ 

 Ciências Naturais 100 2 150 3 150 3 __ 

Ciências 
Físico 

Naturais 

Ciências 
Naturais/ Físico-

química 
50 1 __ __ __ __ 

50 minutos, 
quinzenais, a 
distribuir entre 
FQ e CN.* 

Físico-química 100 2 150 3 150 3 __ 

Educação 
Artística e 

Tecnológica 

Educação Visual 100 2 100 2 100 2 __ 

Educação 
Tecnológica 

25 0,5* 25 0,5* 25 0,5* 

Funcionamento 
quinzenal, 
alternando com 
História  no 7.º 
ano. 

*Funcionamento 
quinzenal, 
alternando com  
Cidadania e 
Desenvolvimento  
no 8.º e 9.ºanos.  

TIC 50 1 50 1 50 1 __ 

Educação Física 150 3 150 3 150 3 __ 

Educação Moral e Religiosa** 50 1 50 1 50 1 __ 

Total 1500 
30 

(31) 
1500 

30 
(31) 

1500 
30 

(31) 
__ 

 

* As disciplinas de Físico-Química e de Ciências Naturais não deverão ter mais de cinquenta minutos de aulas seguidas, 

não existindo turnos, porque não haverá trabalho de laboratório. Sendo assim, os professores de Físico-Química e 

Ciências Naturais estarão em coadjuvação em sala de aula.  

 

** Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa. 

 

6. ARTICULAÇÃO CURRICULAR 
 

A articulação curricular é um trabalho, em que os “docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo, 

enquanto gestores de currículos específicos, estabelecem pontes, discutem e se relacionam em 

equipa”, (Costa, 2010).  
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O contacto entre os educadores e os professores do 1.º ciclo, nos conselhos de docentes ou 

noutros espaços do agrupamento, foi contribuindo para um novo modo de entender a necessidade 

de um trabalho conjunto, promotor de uma continuidade educativa.  

Deste modo, e tendo em conta a necessidade de implementar espaços colaborativos e de 

intercâmbio entre os diversos níveis de escolaridade, para que as transições entre si se tornem 

processos mais harmoniosos e promovam a sequencialidade do processo de ensino/aprendizagem 

os educadores articulam com os professores do 1.º ciclo projetos de escola e atividades 

relacionadas com a leitura.  

De entre as dinâmicas de trabalho pedagógico é desenvolvida a articulação disciplinar e a 

articulação entre ciclos nas áreas confluentes do currículo. Esta articulação define medidas que 

permitem antecipar e prevenir o insucesso e o abandono escolar e a otimização do currículo. Os 

diferentes tipos de articulação efetuados têm como objetivos uniformizar estratégias, critérios e 

práticas pedagógicas a aplicar aos alunos. Assim, no 2.º e 3.º ciclos a articulação e a gestão 

curricular são asseguradas pelos departamentos curriculares nos quais se encontram 

representados os grupos de recrutamento e as áreas disciplinares. 

As atividades constantes do Plano Anual de Atividades são propostas pelos departamentos e 

grupos disciplinares e têm como referência os pressupostos enunciados no Projeto educativo, 

nomeadamente no que diz respeito ao cumprimentos das Metas ali definidas. 

 

7. AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR (AFC) 
 

7.1. Propósitos e metas 
 

O esquema que se segue apresenta os propósitos da Autonomia e Flexibilidade Curricular 

(AFC) em articulação com o projeto Educativo no nosso Agrupamento. 
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O trabalho desenvolvido ao nível da autonomia e flexibilidade curricular deverá conduzir à 

consecução das metas que se seguem:  

 

 Envolvimento de 80% dos professores no desenvolvimento de, pelo menos, um DAC / 

projeto interdisciplinar numa das suas turmas. 

 Concretização de um DAC / projeto interdisciplinar, por período, em todas as turmas. 

 

 Aplicação em todas as turmas e por todos os professores de, pelo menos, dois 

instrumentos de avaliação diferentes, por período. 

 

 Participação de todos os professores, pelo menos, uma vez, num fórum de 

discussão/partilha entre professores na classroom. 

 

 Criação de uma base digital de materiais/guiões para DAC produzidos pelas equipas 

educativas nas comunidades digitais no classroom. 

 

 

7.2. Estratégia 
 

A articulação curricular a implementar deverá corresponder a momentos de funcionamento 

multidisciplinar – Domínios de Autonomia Curricular - planificados e desenvolvidos em trabalho 

colaborativo, dependentes da iniciativa dos professores, convocando tempos das disciplinas, 

dentro das possibilidades e limitações existentes. Por isso, convida-se e desafia-se as equipas 

a trabalhar colaborativamente (este ano, preferencialmente online – google suite) no sentido de 

planificar e desenvolver atividades em que se integram aprendizagens de diferentes áreas 
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disciplinares, rentabilizando esforços e recursos e quebrando o isolamento de cada 

professor/disciplina. 

Apresentam-se, de seguida, as opções, modos de funcionar e recursos de trabalho, possíveis 

no contexto atual, e que configuram a estratégia do nosso Agrupamento para a consecução das 

metas estabelecidas. 

 

 

 

7.3. Articulação curricular: aprendizagens comuns e/ou integradas  
 

Alguns grupos e departamentos identificaram já, no início do ano letivo anterior, domínios e 

aprendizagens da sua disciplina comuns ou passíveis de articulação com outras disciplinas. 

Esses documentos podem fornecer pistas para planificação de DAC e atividades 

interdisciplinares. 

 

7.4. Equipas educativas 

 

Identificaçpão 
de 

aprendizagens 
comuns entre 

disciplinas.

Equipas de ano.

Tempo não 
letivo para 
trabalho 

colaborativo.

DAC geridos 
pelas equipas.

Estratégia para 
para a 

Cidadania

Temas 
aglutinadores

Comunidades 
digitais G Suite

Coadjuvações / 
bolsa de horas
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Uma das possibilidades previstas no Decreto-Lei 55/2018, no âmbito da autonomia das escolas, 

consiste em «adotar diferentes formas de organização do trabalho escolar, designadamente 

através da constituição de equipas educativas que permitam rentabilizar o trabalho docente e 

centrá-lo nos alunos.». Uma das opções do nosso agrupamento é precisamente a constituição 

de equipas educativas de ano que: 

mantêm, sempre que possível, o mesmo corpo docente em todos os conselhos de turma de um 

ano de escolaridade; 

partilham, sempre que possível, um tempo de trabalho colaborativo (previsto na componente 

não letiva de todos os professores) que se poderá desenvolver com recurso às ferramentas 

disponíveis na plataforma G Suite for Education adotada pelo Agrupamento. 

Cada uma das equipas terá um professor responsável pela comunicação interna e externa (com 

as restantes equipas da escola). 

 

      7.5. Trabalho colaborativo 
 

O trabalho colaborativo foi amplamente valorizado pelos professores na resposta ao inquérito 

online que se aplicou no final do ano passado.  

Para isso, todos os professores possuem no seu horário um tempo de Trabalho Colaborativo 

(TC), sempre que possível em hora coincidente entre todos os professoras da equipa de ano 

(os professores que lecionam mais do que um ano, terão de ir fazendo escolhas flexíveis). O 

trabalho colaborativo, no contexto singular deste ano letivo, poderá concretizar-se à distância 

de duas maneiras: 

através da planificação conjunta de DAC (quando oportunos e significativos), cujos planos (cf. 

Sugestão em anexo) e materiais ou guiões de trabalho deverão ficar disponíveis nas 

comunidades de aprendizagem criadas na plataforma institucional G Suite; 

através da participação em fóruns sobre questões ou tópicos a definir (também no G Suite). 

 

7.6. Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 
 

Os DAC continuarão a concretizar-se sob a forma de planos colaborativos para o 

desenvolvimento de processos / atividades / projetos que integrem aprendizagens comuns a 

várias disciplinas ou inter e transdisciplinares, podendo ser desenvolvidos no espaço e tempo 

de uma disciplina ou com recurso a um ou mais professores (bolsa de horas e coadjuvações).  

Assim, é importante investir em metodologias ativas e de projeto que promovem uma 

aprendizagem orientada para a resolução de problemas ou para a investigação de questões 

que preocupam, em vez de ensino orientado para a memorização de conteúdos didáticos.  
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7.7. Cidadania 

 

As Aprendizagens Essenciais de Cidadania e Desenvolvimento têm naturalmente um enorme 

potencial de integração dos saberes de diversas disciplinas, por isso, devem e podem ser 

trabalhadas em DAC. O mesmo se aplica aos projetos desenvolvidos nesta área. 

O nosso Agrupamento, na gestão flexível do currículo, privilegia os temas que integram as 

Aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento, na medida em que a Cidadania é uma das 

prioridades do Projeto Educativo e a prioridade do Projeto Educativo sintetiza-se no grande 

tema «Ser feliz aqui, para SER mais além».  

 

8. ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
 

O Agrupamento de Escolas de Alapraia pretende, com a Estratégia de Educação para a Cidadania 

de Escola, continuar a afirmar a sua identidade, promovendo uma educação transformadora e 

inclusiva, assente em valores humanistas, tendo em vista os desafios de um mundo global e em 

contínua mudança. 

Conscientes de que a cidadania se aprende por aspetos vivenciais, o Agrupamento procura 

valorizar as especificidades e realidades locais assentes em projetos da escola, de alunos, de 

professores e da comunidade, numa lógica de participação e de corresponsabilização. A Cidadania 

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

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

relacionamento interpessoal e no relacionamento social e intercultural. O desenvolvimento desta 

componente deve ser consolidado, de modo a que as crianças e jovens, ao longo dos diferentes 

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

Visando a formação integral dos alunos, a Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, 

bem como a planificação da Cidadania e Desenvolvimento, estão em linha com o tema aglutinador 

do Projeto Educativo «Ser Feliz aqui para SER mais além». O Agrupamento no seu todo pretende 

assentar as suas práticas quotidianas em valores e princípios de cidadania, numa cultura de escola 

que assenta na participação e corresponsabilização e na crença de que não chega ensinar a 

cidadania, a cidadania “vive-se” e “sente-se” e só sendo feliz se consegue transpor esse 

sentimento para os que estão à nossa volta.  

8.1. Operacionalização ao nível do Agrupamento 
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O modelo proposto de operacionalização da cidadania prevê três níveis de desenvolvimento: 

 Transversalmente na gestão  curricular disciplinar e multidisciplinar, em toda a escolaridade;  

 Especificamente na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nos 2º e 3º ciclos do Ensino 

Básico;  

 Globalmente em projetos de escola, em toda a escolaridade. 

 

      8.2. Operacionalização ao nível da Turma/Conselho de Turma 
 

     Os diferentes Domínios de Cidadania e Desenvolvimento serão trabalhados tendo em conta as 

realidades conhecidas e vividas pelos alunos e as motivações para o seu desenvolvimento 

pessoal. 

 Na Educação Pré́ escolar, integrada transversalmente no currículo, é da responsabilidade 

do educador.  

 No 1.º CEB, integrada transversalmente no currículo, é da responsabilidade do docente 

titular de turma, sendo os domínios a trabalhar e as competências a desenvolver definidos 

em sede de Conselho de Docentes. 

 

 Nos 2.º e 3.º ciclos, disciplina autónoma, constitui-se como espaço potenciador da 

valorização de uma abordagem interdisciplinar ao nível do Conselho de Turma.  

 

 No 2º ciclo, sob orientação do docente de HGP e Português e do diretor de turma (50” 

semanais) em articulação com o Conselho de Turma, os alunos são envolvidos na escolha 

dos subtemas, definem os desafios a resolver e delineiam as estratégias a desenvolver, 

num processo que lhes atribui, também, responsabilidade pelas aprendizagens e pela 

concretização dos projetos definidos.,  

  

No 3º CEB: 

 

 No sétimo ano de escolaridade, sob orientação do professor da disciplina de Geografia e 

História e do Diretor de Turma (50“ semanais);  

 

 No oitavo ano de escolaridade, sob orientação do professor da disciplina de Geografia e 

História e do Diretor de Turma (50” quinzenais);  
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 No nono ano de escolaridade, sob orientação do professor da disciplina de Geografia e do 

Diretor de Turma (50” quinzenais). 

 

 

A organização dos domínios definidos na ENEC encontra-se delineada no Agrupamento de 

Escolas de Alapraia e desenvolve-se em estreita articulação com recursos do Agrupamento: 

 

 PÚBLICO ALVO DOMÍNIOS  CLUBES / PROJETOS 
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Pré-escolar, 

1º, 2º e 3º 

CICLOS 

Direitos Humanos (civis e 

políticos, económicos, sociais 

e culturais e de solidariedade) 

CRE, Conversas em Grupo, 

Escola Amiga das Crianças 

Igualdade de Género CRE, Projeto Mudarte 

Interculturalidade (diversidade 

cultural e religiosa) 
CRE, Prévio, O que Há? 

Desenvolvimento Sustentável Eco-Escolas 

Educação Ambiental 
Eco-Escolas; CRE, 

Sensibilização Ambiental 

Saúde (promoção da saúde, 

saúde pública, alimentação, 

exercício físico) 

Desporto Escolar;  

PES;  

Corta-mato escolar;  

Dia da Alimentação;  

CRE;  

Programa EU PASSO; 

Escolinha da Galiza;  

Brincar em Caparide; 

Projeto ZEN 

REIKI 

G
R
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o
 6ºANO  e 3º 

CICLO 

Sexualidade (diversidade, 

direitos, saúde sexual e 

reprodutiva) 

SPO; PES; Associação Prevenir 

(EU PASSO) 

5º e 8º ANOS Media 

Projetos desenvolvidos em 

articulação com a disciplina de 

Português 
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2º e 3º 

CICLOS 

Instituições e participação 

democrática 

Eleição do delegado e 

subdelegado; Orçamento 

participativo; OPJovem; 

Assembleias de turma/ de alunos 

9º ANO 
Literacia financeira e 

educação para o consumo 
 

1º e 2º CICLO Segurança rodoviária 
Escola Segura; Prevenção 

Rodoviária 

G
R

U
P

O
 3

 –
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o
m
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io

s
 o

p
c
io

n
a

is
 

3º CICLO 
Empreendedorismo (nas suas 

vertentes económica e social) 
SPO 

3º CICLO – 

9ºANO 
Mundo do trabalho SPO 

3º CICLO Risco 

Escola Segura; Prevenção 

rodoviária; SPO, Plano de 

Emergência (simulacros) 

2º e 3º 

CICLOS 

Segurança, defesa e paz 

/gestão de conflitos 
Prévio 

1º, 2º e 3º 

CICLOS 
Bem-estar animal 

Eco-Escolas, Solidariedade para 

com os animais 

1º, 2º e 3º 

CICLOS 
Voluntariado 

Elaboração de Cabazes de Natal, 

Dia do Pijama, Dia do Nariz 

Vermelho,  

2º e 3º 

CICLOS 
Arte e Cidadania Exposições de trabalhos diversos 

 

A dimensão transversal dos domínios de Cidadania e Desenvolvimento mobiliza contributos das 

diferentes componentes do currículo, sendo o Conselho de Turma a unidade estruturante, 

responsável pela planificação da ação no que concerne ao trabalho relativo aos conteúdos/ 

aprendizagens fundamentais. Assim, em Conselho de Turma, deverá ser feita uma articulação 

entre os domínios a abordar e os conteúdos das diferentes disciplinas, cabendo a cada docente 

proporcionar situações de aprendizagem específicas da sua disciplina e ao Conselho de Turma 

definir atividades/projetos que contribuam para a concretização das aprendizagens esperadas. 

 

8.3. Avaliação 
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Pré-Escolar  

A avaliação na educação Pré́-escolar, marcadamente formativa, centra-se na documentação do 

processo e na descrição das aprendizagens, de modo a valorizar as formas de aprender e os 

progressos realizados. 

 

Ensino Básico  

No 1.º CEB, a avaliação na componente de Cidadania e Desenvolvimento é da responsabilidade do 

professor titular. 

Nos 2.º e 3.º CEB, a avaliação na disciplina de Cidadania e desenvolvimento é proposta pelo 

professor da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sendo da responsabilidade do Conselho 

de Turma.  

 

A avaliação a realizar no final de cada período, cumprindo os critérios e instrumentos de avaliação 

definidos e aprovados para o Agrupamento, expressa-se de forma qualitativa no 1.º CEB e 

quantitativa, na escala de 1 a 5, contando para a progressão ou retenção do aluno, no 2.º e no 3.º 

CEB.  

 

As formas de recolha de informação deverão ser diversificadas devendo valorizar-se o 

desenvolvimento de projetos transdisciplinares. Sendo assim, a avaliação da implementação da 

Estratégia para a Cidadania de Escola deverá ser feita por vários intervenientes num documento 

próprio, elaborado pelas equipas de Cidadania e Desenvolvimento/Flexibilidade Curricular. 

 

9. RECURSOS ESPECÍFICOS DE APOIO À APRENDIZAGEM E À 

INCLUSÃO 
 

Os recursos específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão destinam-se a promover a 

existência de condições que assegurem a plena integração de todos os alunos. As competências 

destes serviços encontram-se definidas em Regulamento Interno. São de referir: 

9.1. Escola de Referência para a Educação Precoce na Infância  
 

O Agrupamento integra a rede de agrupamentos de escola de referência ao nível da intervenção 

precoce na infância, ou seja, o agrupamento dispõe de recursos humanos que permitem, em 

parceria com os serviços de saúde e de segurança social, estabelecer mecanismos que garantem 



                                        
 
 
 

31 
Plano Curricular do Agrupamento de Escolas de Alapraia |2020-2021 

a universalidade na cobertura da intervenção precoce, a construção de planos individuais tão 

precocemente quanto possível, bem como a melhoria dos processos de transição. 

Apesar de não ser uma escola de referência nos domínios da visão e da educação bilingue, 

oferece respostas educativas especializadas para todas as áreas e valências estipuladas nos 

artigos 14º e 15º do Decreto-Lei 54/2018, 6 de2018. 

Deste modo, a equipa de educação especial é formada por docentes dos grupos:                

 910 – Apoio a crianças e jovens com graves problemas cognitivos, com graves problemas 

motores, com graves perturbações da personalidade ou da conduta, com multideficiência e 

para o apoio em intervenção precoce na infância. 

 920 – Apoio a crianças e jovens com surdez moderada, severa ou profunda, com graves 

problemas de comunicação, linguagem ou fala. 

 930 – Apoio educativo a crianças e jovens com cegueira ou baixa visão. 

Todos os docentes que desempenham funções no grupo de Intervenção Precoce. 

Faz ainda parte da equipa uma docente do grupo 360, Língua Gestual Portuguesa. 

9.2. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – EMAEI 
 

A Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva é constituída por elementos permanentes 

(designados pelo diretor) e por elementos variáveis (decreto-lei 54/2018 artigos 1º e 3º, a). 

Elementos permanentes Elementos Variáveis 

1 Docente que coadjuva com o diretor Docente titular de grupo/turma ou o diretor de turma 

do aluno de quem se está a analisar o processo 

1 Docente de educação especial Outros docentes do aluno de quem se está a analisar 

o processo 

3 Membros do conselho pedagógico com 

funções de coordenação pedagógica de 

diferentes níveis de ensino 

Técnicos do centro de recurso para a inclusão 

1 Psicólogo Outros técnicos 
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Compete à EMAEI: 

  Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

  Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

  Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

 Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas; 

 Elaborar o Relatório técnico-pedagógico previsto no decreto-lei 54/2018, artigo 21º e, se 

aplicável, o programa educativo individual e o plano individual de transição previstos, 

respetivamente nos artigos 24º e 25º do supracitado decreto; 

 Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 

 

9.3.  Serviço de Psicologia e Orientação 
 

O Serviço de Psicologia e Orientação é uma unidade especializada dirigida a toda a comunidade 

educativa do agrupamento: discente, docente, não docente, pais e encarregados de educação. É 

constituído por uma psicóloga cujo gabinete se encontra na escola sede. 

Desenvolve um trabalho nos domínios da orientação escolar e profissional, do apoio ao 

desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar, e do apoio/ aconselhamento 

psicopedagógico. A profissional que integra este serviço define a sua dinâmica de acordo com um 

plano de ação/missão técnica enquadrada nos referenciais legais e técnico-científicos dos 

psicólogos escolares, e que se traduz num plano anual próprio que, para todos os efeitos, se 

integra no plano anual de atividades do Agrupamento. 

 

9.4. Centro de Apoio à Aprendizagem 
 

A escola pública, enquanto escola para todos, enquadra o princípio da igualdade de oportunidades, 

através de um conjunto de ofertas educativas que procuram responder às necessidades educativas 

específicas de caráter permanente das crianças e jovens com limitações ao nível da comunicação, 

da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia e do relacionamento e participação social. 
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Neste âmbito existe uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, dos 

saberes e competências, o Centro de Apoio à Aprendizagem que, em colaboração com os demais 

serviços, tem como objetivos: 

  Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem 

e nos demais contextos de aprendizagem; 

  Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem; 

  Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as 

diversas  componentes do currículo; 

  Desenvolver metodologias de intervenção disciplinares que facilitem os processos de 

aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

 Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, 

fomentadores da aprendizagem; 

 Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar. 

 

9.5. Centro de Recursos para a Inclusão 

 

O Centro de Recurso para a inclusão (CRI) com o qual desenvolvemos um trabalho próximo e uma 

parceria pedagógica é a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de 

Cascais (CERCICA). Este serviço especializado é acreditado pelo Ministério da Educação e apoia 

e intensifica a capacidade da escola na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Os 

diferentes técnicos apoiam a inclusão das crianças alunos com necessidades de mobilização de 

medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, através da facilitação do acesso ao 

ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o 

máximo potencial de cada aluno, em parceria com as estruturas da comunidade. 

9.6. Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) 
 

As escolas do 1.º ciclo que fazem parte da rede de bibliotecas escolares são: 

  EB/JI Almada Negreiros, 

  EB/JI Manique  

  EB/JI Hortênsia Diogo Correia. 

Estas escolas abrangem alunos do pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo. 
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Como estratégias para a promoção da leitura e sucesso educativo, com vista à formação de 

comunidades de leitores, à promoção da cidadania e da literacia digital dos alunos e ao 

desenvolvimento da escrita são apresentadas atividades de animação da leitura, a “Hora do 

Conto”, promovidas semanalmente no espaço da Ludobiblioteca. Na maioria das sessões há 

apresentações e leitura ou narração de livros, sendo destacados autores e ilustradores, aspetos da 

narrativa ou feitas ligações a conteúdos curriculares de suporte às atividades letivas.  

A Biblioteca Escolar/Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) do Agrupamento de Escolas 

de Alapraia é uma estrutura que gere os equipamentos e os espaços onde são recolhidos, 

tratados e disponibilizados todos os tipos de documentos (de diversa natureza e suporte) que 

constituem recursos pedagógicos, quer para as atividades letivas quer para a ocupação de tempos 

livres e lazer.  A Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos funciona como elemento 

central e transversal das atividades da escola. 

Assim, constituem-se como responsabilidades da BE/CRE: 

a) O enriquecimento do seu fundo documental, através de compra, oferta e permuta, diversificando 

os suportes e os assuntos. 

b) A organização adequada e constante do seu fundo documental, de forma a permitir uma eficaz 

recuperação da informação pelos seus utentes.  

c) O apoio aos responsáveis da organização de exposições, concursos, colóquios, conferências, 

sessões de leitura, ações de dinamização e outras atividades de animação cultural (promoção da 

leitura, formação de utilizadores, desenvolvimento de competências de Literacia da Informação, 

etc).  

d) O estabelecimento de relações com a BE/CRE de outras escolas e com a Biblioteca Municipal 

de Cascais. 

O espaço nuclear da BE/CRE é formado pelos seguintes espaços funcionais:  

Zona de acolhimento; Zona de leitura informal/audição; Zona de visionamento; Zona de leitura e 

consulta de documentação e Zona multimédia / Internet, que funcionam com normas de 

funcionamento específicas. 

O Regimento Interno da BE/CRE contempla os direitos e deveres dos utilizadores e pode ser 

consultado no espaço da BE/CRE. 

O horário da BE/CRE é diário e contínuo.  

ALA a LER é o Blogue da BE/CRE. 

9.7. Português Língua Não Materna 
 

No âmbito da Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto e do Decreto –Lei n.º 55/2018, de 6 de julho 

que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da sua 
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conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, o Agrupamento de Escolas de 

Alapraia proporciona aulas de Português Língua Não Materna aos alunos que não tenham tido o 

português como língua de escolarização e para os quais, de acordo com o seu percurso escolar e o 

seu perfil sociolinguístico, a escola considere ser a oferta curricular mais adequada de forma a 

oferecer condições equitativas de acesso ao currículo e ao sucesso educativo e a garantir que 

todos os alunos adquirem os conhecimentos e desenvolvem as capacidades e atitudes que 

contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória nomeadamente no que respeita à aprendizagem e ao domínio da língua portuguesa, 

como veículo de todos os saberes escolares. 

No momento em que o aluno ingressar no sistema educativo e tendo em vista o posicionamento 

em nível de proficiência, a escola procede à avaliação do conhecimento da língua portuguesa 

realizada de acordo com os descritores do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

e com base em modelo de teste disponibilizado pela Direção -Geral da Educação. 

Os alunos posicionados no nível de Iniciação (A1, A2) ou no nível Intermédio (B1) frequentam a 

disciplina de PLNM como equivalente à disciplina de Português nos termos seguintes: 

a) Em grupos constituídos, no mínimo, por 10 alunos, podendo, caso tal se revele necessário, ser 

agrupados alunos dos níveis A1, A2 e B1; 

b) Na sua turma, nos tempos letivos da disciplina de Português, quando se mostre inviável a 

aplicação do previsto na alínea anterior. 

Os alunos posicionados no nível Avançado (B2, C1) frequentam a disciplina de Português. 

Os alunos de PLNM são organizados por grupos de nível de proficiência linguística e não por ano 

de formação, devendo seguir as Aprendizagens Essenciais de PLNM do respetivo nível, com 

adequação do processo de ensino, aprendizagem e avaliação à sua faixa etária. 

10. MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR 

 
Com vista à promoção da qualidade e eficiência educativas e considerando ainda a necessidade de 

fomentar a recuperação das aprendizagens que poderão ter ficado comprometidas devido à 

interrupção das atividades letivas presenciais, a Escola adotou algumas medidas que abaixo se 

enunciam. 

10.1. Apoio ao Estudo (2.º Ciclo) 
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A escola dinamizou o Apoio ao Estudo, no sentido de desenvolver nos alunos a capacidade de 

organização, autonomia e hábitos de trabalho. Esta atividade, distribuída em dois tempos letivos 

semanais, terá preferencialmente lugar ao primeiro ou ao quinto tempo (último) do turno a que 

pertencem os alunos. Este apoio deve assentar numa metodologia de integração das 

aprendizagens de várias componentes do currículo e áreas disciplinares, pelo que serão 

convocados professores de duas áreas disciplinares (Línguas/ Estudos Sociais e Matemática/ 

Ciências). 

Os alunos a frequentar este espaço serão propostos pelo Conselho de Turma, de acordo com as 

necessidades identificadas. Nestas condições, este apoio é de frequência obrigatória. 

10.2. Coadjuvação entre docentes 
 

A coadjuvação entre os professores do 1.ºciclo e os professores do 2.º ciclo pretende aumentar as 

práticas de trabalho colaborativo entre professores, aumentar o sucesso dos alunos, consolidar e 

investir nas aprendizagens e desenvolver dinâmicas de ensino diversificadas. 

No 1.º ciclo, a coadjuvação/articulação está prevista nas disciplinas de Educação Física, para os 2.º 

anos, e Ciências Experimentais, para os 4.º anos, com os professores do 2º ciclo que se deslocam 

às escolas do 1.º ciclo, uma vez por semana. 

No 2.º e 3.º ciclos, as horas de coadjuvação estão atribuídas no horário de alguns professores a fim 

de coadjuvarem professores da mesma disciplina, em turmas definidas no horário. No entanto, 

alguns professores, no ano passado, já recorreram autonomamente às horas de coadjuvação para 

articular, em determinados momentos, com outras disciplinas e/ou para desenvolvimento de 

projetos noutras turmas. Este ano é importante sensibilizar os professores para a possibilidade de 

utilizar esse recurso de forma flexível e em função das aprendizagens dos alunos. Assim, 

chamamos «Bolsa de horas» a esse conjunto de tempos de coadjuvação, atribuídos a um 

professor e a uma turma, mas que, momentaneamente poderá ser um recurso a usar para outras 

finalidades como o desenvolvimento de DAC.   

Com a «Bolsa de horas» pretende-se: 

 uma utilização racional das horas atribuídas para coadjuvação. 

 uma gestão dos recursos humanos mais eficaz e adequada as necessidades dos alunos e 

dos projetos em curso. 

 agilizar o trabalho em autonomia e flexibilidade curricular, nomeadamente, no 

desenvolvimento de DAC.  

 



                                        
 
 
 

37 
Plano Curricular do Agrupamento de Escolas de Alapraia |2020-2021 

No 2.ºciclo, privilegiaram-se as disciplinas de Português, Matemática e Inglês na atribuição de 

horas de coadjuvação, em função das necessidades diagnosticadas. No 3.ºciclo, serão 

privilegiadas as disciplinas de Português, Matemática, C. F.Q., Inglês e C.N., tendo em conta 

igualmente as necessidades diagnosticadas, bem como o facto de ser um ano de final de ciclo. 

10.3.  Programa de Mentoria 
 

Este programa visa estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação entre alunos. Identifica 

os alunos que se disponibilizam para apoiar os seus pares, acompanhando-os, designadamente, 

no desenvolvimento das aprendizagens, esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na 

preparação para os momentos de avaliação e em outras atividades conducentes à melhoria dos 

resultados escolares. A seleção dos alunos mentores e mentorandos é efetuada de acordo com os 

critérios definidos no programa de mentoria. 

Este programa é elaborado pelo Conselho Pedagógico e submetido à aprovação do Conselho 

Geral. 

A Coordenação e acompanhamento do programa de mentoria é efetuado pelo coordenador dos 

diretores de turma e a monitorização e avaliação do trabalho realizado no âmbito deste programa 

compete ao Conselho Pedagógico.  

10.4. Tutorias 
 

Em função das necessidades identificadas pelos Conselhos de Turma, poderão ser designados 

professores tutores que poderão apoiar alunos específicos (com dificuldades de aprendizagem, de 

integração ou em situação de risco), sem prejuízo do trabalho que possa a vir a ser desenvolvido 

com outras estruturas de apoio. 

Este trabalho deverá ser realizado em estreita com o Conselho de turma, em articulação com o 

programa de mentorias. 

 

10.5. Google Suite for Education 
 

O Agrupamento utiliza o Google Suite for Education como um conjunto de ferramentas para que 

professores e alunos aprendam e inovem juntos. A mesma poderá ser utilizada no ensino 

presencial e, em caso de E@D será a opção privilegiada. 
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Com esta ferramenta, os professores podem criar oportunidades de aprendizagem, simplificar as 

tarefas administrativas e desafiar os alunos a pensar de forma crítica. Os docentes podem dar 

feedback instantâneo e acompanhar o progresso de cada aluno para melhorar o desempenho 

deles.  

Esta opção no ensino está acessível através de um computador ou de telemóvel, de forma gratuita 

e segura. 

11. PROJETOS  
 

11.1. Eco-Escolas 
 

O programa “Eco-Escolas” pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a melhoria 

do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do 

impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o 

trabalho por elas desenvolvido. 

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar 

soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. 

São, também, preocupações deste programa a disseminação de uma metodologia de abordagem 

das questões ambientais, inspirada na Agenda 21, para além da formação, enquadramento e apoio 

a muitas das atividades que as escolas desenvolvem, procurando constituir um contributo para a 

criação de parceiras com os respetivos municípios.  

O Programa abrange, na rede “Eco-Escolas”, um conjunto de iniciativas, de que são exemplos, os 

concursos: Brigada Verde, Escola da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código e a 

Exposição Eco-itinerante. 

No âmbito deste programa é, também, organizado anualmente um Seminário Nacional de 

formação, onde se reúnem professores coordenadores do projeto a nível de escola, para debater 

estratégias e metodologias, nomeadamente através de workshops, desenvolvidos nas áreas da 

Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável. 

O programa conta, a nível internacional com cerca de 20000 escolas, distribuídas por 46 países. 

O projeto Eco-escolas está implementado na nossa há vários anos, e este ano foi alargado a todas 

as escolas do nosso Agrupamento. O seu objetivo principal é a Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade. 
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O Galardão Eco-Escolas foi obtido desde o primeiro ano de adesão ao projeto. 

 

11.2. Assembleia Geral de Alunos 
 

A  Assembleia Geral de Alunos, denominada A.G.A, é constituída por dois alunos de cada turma do 

2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, apelidados de representantes, que são eleitos no início de cada 

ano letivo, em assembleia de turma. Estes representantes têm como papel principal fazer chegar a 

sua voz à Direção e Conselho Pedagógico da Escola, através da Mesa da A.G.A  que elegeram.  

O projeto em questão tem como objetivo principal promover a participação dos alunos numa 

cidadania mais ativa, numa tomada de consciência dos seus direitos e deveres, com vista ao seu 

envolvimento nas decisões da comunidade escolar. 

 

 11.3. Desporto Escolar 

 

No âmbito da educação, a dinamização do Desporto Escolar ganha especial relevância e 

pertinência, quer como programa que fomenta a introdução à prática desportiva e à competição, 

quer enquanto estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis e, 

ainda, como meio para desenvolver as áreas de competências, atitudes e valores previstos no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Para o ano letivo de 2020-2021, conforme previsto no Programa do Desporto Escolar 2017-2021, 

deve continuar a ser alargado o acesso à oferta desportiva em articulação com as dinâmicas locais 

de promoção da saúde, da atividade física e do desporto.   

As modalidades do desporto escolar existentes na escola são: 

 Desporto adaptado 

 BTT (atividade em articulação com o 1.º ciclo) 

 Badminton (níveis II e III) 

 

 11.4. Projeto Educa- Take it  
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O Projeto Educa assenta na mediação de pares e visa formar jovens adultos/as sem ocupação, em 

competências básicas de empregabilidade, de animação e de mediação, através da formação 

inicial e posterior formação em contexto de trabalho. 

Na escola, o projeto pretende constituir-se como recurso/resposta ao nível da minimização de 

situações de tensão entre alunos/as, quer através da animação de recreios, quer através da 

sinalização e acompanhamento das situações de maior complexidade. 

 O horário é definido tendo em conta o período de maior concentração de alunos nos recreios e 

espaços interiores do recinto escolar, a fim de dar resposta às ocorrências que resultam da 

interação entre alunos. 

Verificou-se que nos anos letivos anteriores, a mediação contribuiu para a manutenção da 

disciplina e tranquilidade nos espaços da escola sede, nomeadamente no recinto exterior. 

 11.5. PreVioAlapraia/ Fórum Municipal contra a Violência Doméstica 

  
O PreVioAlapraia é um projeto iniciado no ano letivo 2019/2020, em colaboração com o Fórum 

Municipal contra a Violência Doméstica da Câmara Municipal de Cascais e que tem como 

finalidade a prevenção da violência em contexto escolar. 

Os objetivos do projeto PreVioAlapraia são: 

 sensibilizar a comunidade educativa para a importância do desenvolvimento de ações de 

prevenção da violência em contexto escolar de forma continuada ao longo do ano letivo, 

envolvendo de forma ativa todos os agentes (pessoal docente, assistentes operacionais, 

alunos e associação de pais);  

• dotar os elementos da comunidade educativa de competências básicas para intervenção 

(detetar, apoiar, intervir e encaminhar) em situações de violência ocorrida (bullying e 

violência no namoro) ou detetada em contexto escolar (violência doméstica);  

reforçar as redes de suporte entre alunos/as, pessoal docente, pessoal não docente e 

encarregados/as de educação. 

12. Parcerias 
 

A concretização dos projetos conta com o apoio das parcerias internas ou externas à escola que 

assumem um papel fundamental no desenvolvimento desses projetos/atividades, a saber: 

 Câmara Municipal de Cascais - Cascais Ambiente; Ação Social Escolar; Espaço S; Cascais 

Jovem; Cascais Cultura; Cascais Participa; Fórum Municipal contra a Violência Doméstica; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação da Alapraia; 
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 Cercica; 

 Juntas de Freguesia; 

 Enfermeira da Saúde Escolar; 

 Reiki – Cooperativa do Zambujal; 

 Associação Prevenir; 

 Centro Cultural de Cascais; 

 Faculdade de Motricidade Humana – Professor Carlos Neto; 

 Escola Segura; 

 Agrupamento de Escolas da Parede; 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Cascais; 

Associação Helpo. 

13. AVALIAÇÃO 
 

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

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, 

nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua 

portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação constituem objeto de 

avaliação nas diversas disciplinas, de acordo com os critérios definidos.  

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do 

trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

13.1. Critérios de avaliação  
 

No início do ano letivo, compete ao conselho pedagógico do agrupamento de escolas definir os 

critérios de avaliação sob proposta do conselho de docentes no Pré-escolar e no 1.º ciclo, dos 

departamentos curriculares, nos 2.º e 3.º ciclos. Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a 

descrição de um perfil de aprendizagens específicas para cada ano e ou ciclo de escolaridade. 

Tanto os critérios gerais como os critérios específicos de avaliação serão publicados na página  

web do Agrupamento de Escolas. 
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A avaliação dos alunos que usufruírem de medidas universais e seletivas de suporte à 

aprendizagem e à inclusão realizar-se-á nos termos da lei. A progressão dos alunos abrangidos por 

medidas adicionais será avaliada nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico e no 

programa educativo individual. 

 

13.2. Modalidades de avaliação 
 

A avaliação interna da aprendizagem compreende, de acordo com a finalidade que preside à 

recolha de informação, as modalidades de avaliação formativa e de avaliação sumativa.  

A diversificação das modalidades e instrumentos de avaliação e o reforço dos momentos de 

avaliação formativa constituem objetivos estratégicos do Agrupamento. 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às 

circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao educador, ao professor, ao aluno, ao encarregado 

de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada 

pelos alunos, e inclui: 

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

e administração dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. 

 A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério 

da Educação e Ciência designados para o efeito.  

 

No Ensino pré-escolar não se faz avaliação sumativa, uma vez que não se atribuem valores aos 

resultados das aprendizagens das crianças, por isso é feita uma avaliação descritiva. São utilizadas 

técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, consoante as necessidades e 

condições disponíveis tais como: observação; abordagens narrativas; fotografias; gravações áudio 

e vídeo; portefólios dos trabalhos das crianças. 

 

 


